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FÖLDVÁRI Aladár ama szakembere
ink közé tartozik, akik felmenő rokon
ságában a tudomány művelése vagy 
átadása egy már letűnt kor viszonyai 
között nem volt hagyomány. Félárva 
gyermekként azok között is hendi
keppel indult, akik számára a család, 
amelyből eredtek, a gondok közt kere
sett szűkös kenyéren és a féltő szere
teten kívül, egyéb útravalót és eliga
zítást nyújtani nem tudott. Akiket if
júkoruk súlyos politikai, társadalmi 
és gazdasági ellentétektől terhes lég
körében pusztán fényes tehetségük, 
szorgalmuk és konok kitartásuk emelt 
ki a „szürke tömeg"-ből. Akiknek jel
leme és hivatástudata azonban elég 
szilárd volt ahhoz, hogy pályájuk sok
sok lemondással teli, első szakaszát a 
„társadalmi összeköttetések" lendítő 
ereje nélkül is győztesen zárják le. 

FÖLDVÁRI Aladár atyai részről sza
bolcsi szegényparasztok sarja volt. 
Édesapját, FÖLDVÁRI Györgyöt azon
ban a falusi élet kilátástalansága arra 
kényszerítette, hogy a fővárosban, a 
Központi Állampénztárnál, vállaljon 

hivatalsegédi, majd kezelő altiszti állást. Itt URBÁN Rózát, egy gölnici bányász
család leányát vette feleségül. Két fiúgyermekük közül azonban csak az idő
sebbnek, Aladár Györgynek (sz. 1906. január 5-én Budapesten) a továbbtanu
lását tudták biztosítani. Ennek fő okát a világháborús évek egyre nehezülő 
és a háború befejeztével gazdasági összeomlásban csúcsosodó viszonyaiban 
kereshetjük. Döntően súlyosbította azonban a család helyzetét az édesapa 
ez időtájt bekövetkezett, korai halála is. Az édesanya kétkezi munkája és a 
sovány özvegyi nyugdíj csupán a lét fenntartását volt képes biztosítani szá
mukra. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy István, a fiatalabb fiú — 
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talán apja példájára, aki a messzi Szabolcsból jött a fővárosba — 1930-ban 
még messzebbre, Spanyolországba ment szerencsét próbálni. Vérbeli technikus
tehetség lévén, néhány év alatt már annyit keresett, hogy 1935-ben édesanyját 
is meghívhatta barcelonai látogatásra. 

E meglehetősen későn jött, és a spanyol polgárháború, kitörése miatt csak
hamar megszakadt fénysugártól eltekintve azonban Aladár ifjúsága szaka
datlan munka és tanulás közben telik el. A középiskolának a budapesti Refor
mátus, illetve a Baross-utcai Madách Főgimnáziumban való elvégzése után, 
1924-től a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója. Szorgalmára és 
tudására az ásvány—kőzettan akkori, nagyhatású oktatója, MATJRITZ Béla 
professzor is felfigyel, és — mint az Ösztöndíjtanács elnöke — anyagilag is 
támogatja. 1929-ben kémia—természetrajz szakos középiskolai tanári s 
egyúttal „summa cum laude" minősítésű geológus-doktori oklevelet szerez. 
Ennek alapján tanársegéddé nevezik ki a Műegyetemre, és így kilenc évig a 
nagy tudású, széles látókörű VENDL Aladár — rajta kívül még PAPP Ferencből 
és TAKÁCS Tiborból álló — kicsiny kollektívájának állandó tagja lesz. VENDL 
elismert és erélyes vezető, aki a rendkívül szűkös tanszéki ellátmány ellenére is 
elérte, hogy munkatársai ne csak a magmatitok vizsgálatának a tanszék fény
korából — SCHAFARZIK Ferenctől — örökölt hagyományait folytassák, hanem 
— hazánkban úttörő módon — a vízi- és építőmérnöki szempontból annyira 
fontos üledékes kőzetek tanulmányozásának módszereit is kifejlesszék. Az 
elméletileg fontos alapadatok megállapítása szigorú pontosságot és fegyelmet 
követelt, amit az intézményeket és egyéneket egyaránt sújtó, általános nyo
morúság közepette csak aszkétikus jellemű, kizárólag a tudományért élő 
kutatókkal lehetett megvalósítani. FÖLDVÁRI személyes visszapillantása sze
rint olyan kor volt ez, amelyben a tanszéki „beszerzéseket a legfontosabb 
szakfolyóiratok folyamatos vásárlására kellett korlátozni, hogy legalább tudo
mást szerezzünk a nemzetközi kutatás állásáról. Műszerbeszerzésről évekig 
szó sem lehetett. Az állástalan diplomások korában a havi 80 pengős fizetésű 
„ADOB" helyek megszerzése volt az egyetlen lehetőség kutató személyzet 
foglalkoztatására . . . Az 1930-as évek elején bekövetkezett gazdasági világ
válság, személyzetcsökkentés stb. folytán, tovább növelte a nehézségeket..." 

Nyomasztó anyagi gondjai ellenére, amelyektől — külföldi olajtársaságoknál 
való jelentkezéssel — kétszer is eredménytelenül igyekszik megszabadulni, a 
műegyetemi évek mégis igen gyümölcsözőek Aladár számára. Eredeti tervéről, 
a jura ammoniteszek feldolgozásáról le kellett ugyan mondania, képzettsége és 
látóköre mégis mind elméleti, mind gyakorlati téren jelentősen kiszélesedik. 
Belföldi ösztöndíjak segítségével önálló és értékes rétegtani, tektonikai, ős
földrajzi, teleptani és vízföldtani megfigyeléseket végez Budapest környékén és a 
a bakonyi mangánérc-telepeken, új módszert dolgoz ki agyagok mechanikai 
analízisére, s VENDL Aladár munkatársaként tevékeny részt vállal a Budapest
környéki és a börzsönyi löszfajták első üledéktani jellemzésében. Közben sokat 
olvas németül, angolul, spanyolul. Szűkös keresményéből is drága külföldi 
szakkönyveket vásárol: a könyvek iránti, szinte gyermekes rajongása életét 
végigkísérő szenvedélye lesz . . . 

Életre szóló, legnagyobb élményét mégis spanyolországi útja jelenti. Magyar 
állami ösztöndíj teszi ui. lehetővé 1935-ben, hogy ne csak öccsét keresse fel 
édesanyja kíséretében Barcelonában, hanem a katalán sóvidék, a Sierra de 
Guadarrama és a Pireneusok felépítését is tanulmányozza. Hogy ez az út 
mily lelkesítő hatással volt reá, azt erről készített színes beszámolóinak derűs 
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hangvétele érzékelteti. Pedig ez sem ment végbe nehézségek nélkül: maga 
cipelte kőzetmintáktól súlyos hátizsákját, s olykor üres gyomorral kellett 
félrevonulnia, miközben útitársai a vendéglőt rohamozták . . . A nélkülözések
kel szemben azonban kárpótolta őt a gyűjtött tapasztalatok tömege és a spa
nyol szakemberek elismerése, minek következtében — a közvetlen kapcsolatok 
megszakadása ellenére is — 1941-ben a madridi Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fízicas y Naturales levelező tagjává választották. 

Hiába vívta ki azonban Aladár tudása és mindig korrekt magatartása a 
kortársak megbecsülését, a Műegyetem nem tudott számára megfelelő előre
haladást biztosítani, a pepecselő laboratóriumi munka pedig nem tudta ki
elégíteni. Ő a földtani valóságot a maga teljességében akarta átfogni. Erre — 
sajnos — elég későn nyílt alkalom. 3 2 éves volt már, amidőn a Sima, Erdőbénye 
és Szegilong környéki kaolinkutatás sikeres lezárása után, 1938-ban, VENDL 
professzor tanácsára, a MAFI-hoz ment át. Ez a lépés élete új, 11 évig tartó, 
termékeny korszakát nyitotta meg. 

Igaz, a viszonyok változása új munkahelyét sem hagyta érintetlenül. Az 
intézet ui. — BÖCKH Hugó kezdeményezésére — a 30-as évek eleje óta hivata
losan is letért a nagy földtani egységek összefüggő vizsgálatának 1918-ig 
követett útjáról. Még a „tudományos" és a „gyakorlati" irányzat egyensúlyát 
kereső ifj. LÓCZY is szűkreszabott, közvetlen gyakorlati feladatokra volt 
kénytelen irányítani geológusai munkaerejének nagy részét, arra számítva, 
hogy az így készített sok részmunka eredményéből majd csak „összeáll" 
az új szintézist jelentő egész. . . A feladatok prakticista körülhatároltsága 
azonban éppen a továbbfejlődés lehetőségétől, a regionális gondolkodástól 
fosztotta meg a munkatársakat. Az ebben rejlő veszélyt megpróbálták ugyan 
a Lóczy által kezdeményezett vitaülésekkel ellensúlyozni, ezek azonban — az 
egyéni tapasztalatok és álláspontok helyességének terepi ellenőrzése híján — 
a regionális kérdéseket nem oldották meg. A földtani lényegnek a gyakorlat 
oltárán való feláldozása még a páratlan szorgalmú ROZLOZSNIK Pál tevékeny
ségét is megakasztotta, aki pedig monográfiák sorával bizonyította, hogy a 
képződmények pontos mikroszkópi leírásán túl csak azok valamennyi (ásvány
kőzettani, kőzetkémiai, petrogenetikai, települési és tektonikai) jellegének 
együttes figyelembevétele vezethet fejlődéstörténeti szintézishez. ROZLOZSNIK 
azonban magános óriás maradt. Ma is időszerű módszerét az intézetben levő 
ScHAFARZiK-tanítványok nem vették át, és földtani problémalátás nélkül 
petrografizálásuk öncélúsága az intézet kőzet- és teleptani tevékenységének 
teljes elsorvadásával fenyegetett. 

FÖLDVÁRI Aladár intézeti teljesítményének nagyságát és jelentőségét csak 
e tények ismeretében ítélhetjük meg. Az ereje teljében levő, sokoldalúan kép
zett férfi hozzákezd ROZLOZSNIK feledésbe vagy értetlenségbe merült útmuta
tásainak felélesztéséhez és a tudomány új módszereivel történő, új stílusú 
továbbfejlesztéséhez, ő az, aki saját személyében újra bemutatja és általánosan 
elismerteti a modern petrográfus típusát, aki végső célját nem a kőzetek le
írásában, hanem a kőzetképző folyamatok bonyolult szövevényének felderítésé
ben, a földtani fejlődéstörténet egészének megvilágításában látja, s a gyakorlat 
által felvetett teleptani kérdésekre eben a keretben válaszolni is képes ! S teszi 
ezt a megoldandó feladatoknak az új világháború eseményei közt egyre inkább 
érvényesülő szétaprózódása közt . . . Számos kisebb, kéziratos szakvéleményé
től eltekintve, dolgozik a Szendrői-hegységben, Kassa környékén, a ditrói 
nefelinszienit-tömzs környezetében, az Avas-hegységi Nagytarnán, a Radnai 
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Havasok és a Prelukai-hegység csillámelőfordulásain, Balánbányán, Borsa
bánya, Aranyos-Beszterce és Gyergyótölgyes vidékén, s old meg kőzet- és 
ércgenetikai, geokronológiai, teleptani, vízföldtani és tektonikai kérdéseket. 
A felszabadulás után ritkaelem-kutatásokat végez, molibdén és fluorit után 
kutat a Velencei-hegységben, tanulmányozza a szabadbattyáni ólomércelőfor
dulást, felfedezi és leírja hazánk egyetlen vizei faunáját. Résztvesz a Kőszegi
hegység újratérképezésében, és döntően szól beié az itteni metamorfitok 
korkérdésébe. A hasadó anyagok hazai kutatásának lehetőségei iránt érdeklődő 
fizikusokat ő vezeti a velencei és mecseki gránitterületre, és így jelentékenyen 
előmozdítja uránlelőhelyeink felfedezését. Megszervezi intézetének üledékes 
laboratóriumát. 

Sajátos fordulata a sorsnak, hogy az általa kezdeményezett irányzat szárba 
szökkenése már nem találja FÖLDVÁRi-t az Intézet tagjai sorában. Egy nyári 
kiszállásán ui. gyermekbénulást kap, s bár ennek legsúlyosabb következmé
nyeit nagy akaraterővel leküzdi, a rendszeres terepmunkáról mégis kénytelen 
lemondani. Súlyos helyzetében, 1 9 4 9 . őszén, elfogadja hát a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem évek óta gazdátlan Ásvány— Földtani Tanszékének 
vezetését. Új feladatkörében persze eddigi munkásságát is felfüggeszteni 
kénytelen. Csupán az uránkutatásban vesz még részt 1952-ig, de egy 
autóbaleset után erről is lemond. Alkotásai így torzók maradnak; bár legjobb 
tanítványa, PANTÓ Gábor szerint így is ,,. . . magasan kiemelkednek kora 
„előzetes" jelentései közül", mert szerzőjüket „átfogó tudása, alapkérdésekig 
nyúló érdeklődése és szívós problémafejtése képessé tette . . . arra, hogy a 
tér- és időbeli korlátozás béklyóiban is mindenütt a lényeget láttassa meg, a 
földtani megismerést fő pontokon vigye előre." 

Az oktatás nem idegen FÖLDVÁRI Aladár számára, mert — ha a műegyetemi 
évektől el is tekintünk — 1 9 4 3 és 1 9 4 8 között rendszeresen tartott magántanári 
előadásokat „Üledékes kőzetek" címmel. Érthető hát, hogy Debrecenben 
nagy erővel fogott hozzá a háború alatt sok kárt szenvedett tanszék moderni
zálásához, s annak felszerelését és személyzetét — 17 év megértéssel nem mindig 
találkozó küzdelme árán — a korábbinál lényegesen magasabb szintre emelte. 
Jelentékenyen gazdagította térkép- és könyvtárát, személyes gyűjtéssel is 
fejlesztette gyűjteményeit, nagyszámú kristálytani és tektonikai modellt 
készíttetett, új műszereket szerzett be, ásványtani és földtörténeti jegyzeteket 
írt. Szigorú tanár volt, de tanítványait még a vizsgákon is földtani gondol
kodásra nevelte. Az egyetemi kutatómunkát, másrészt a hallgatók terepgyakor
latait kívánta előmozdítani azzal, hogy előbb Erdőbényén, majd Sárospatakon 
kutatóállomást létesített. Erőfeszítéseit méltányolták is: míg tudományos 
eredményeiért 1951-ben Kossuth-díjat kapott, és 1952-ben, védés nélkül, a 
föld- és ásványtani tudományok doktorává nyilvánították, pedagógiai tevé
kenységéért 1953-ban a Felsőoktatás Kiváló Dolgozója lett. 

A város földtanával és vízellátásával való foglalkozáson kívül FÖLDVÁRI 
jelentékeny közéleti szereplést is vállalt. 1 9 5 3 . óta bekapcsolódott az Országos 
Béketanács munkájába. 1954-ben a Béke Világtanács stockholmi kongresszu
sán, később a varsói Értelmiségi Békekongresszuson vett részt, majd a Béke
tanács elnökségébe is beválasztották. Munkája elismeréséül 1956-ban a Szoci
alista Munkáért érdemérem arany fokozatával tüntették ki. Szakmai tekintélyét 
jelzi a MTA különböző (Földtani, Geofizikai, Geokémiai, valamint Ércbányá
szati) Bizottságaiban, a TMB Bányászati-Földtani-Geodéziai-Geofizikai Bi
zottságában, valamint az Országos Ásványvagyon Bizottságban viselt tagsága. 
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Éppen 6 0 . évét tölti be FÖLDVÁRI Aladár, amikor — 1 9 6 6 . január 31-én — 
a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának meghívására Miskolc
ra települ át, hogy ott előbb az Ásvány-Kőzettani, majd 1968-től 1971-ig a 
a Földtani— Teleptani Tanszék vezetője legyen. Innen kezdve haláláig az 
utóbbi tanszék professzora. Szívesen fogadta el ezt a meghívást, hiszen pályá
ján mindig szoros kapcsolatban állt a bányászattal. Úgy érezte, hogy haza
érkezett . . . Korát meghazudtoló frisseséggel fogott hozzá az oktatási mód
szerek javításához, a tananyag felfrissítéséhez, a könyvtár, a laboratóriumok 
és a gyűjtemények kiépítéséhez, a munkatársaknak a kutató munkába való 
bevonásához, az abaújkéri kutatóállomás felállításához, a Kar külföldi egye
temekkel való kapcsolatainak megteremtéséhez Kassa, Ereiberg, Krakkó, 
Leningrád és Moszkva irányában. Saját tapasztalatából tudta, mit jelent egy 
fiatal ember számára a miénktől eltérő földtani alakulatok látványa. Boldog 
volt tehát, mikor 1972-ben a moszkvai Gubkin-egyetemmel az első diákcserét 
sikerült létrehoznia. 

E szinte példátlan és 1971-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címmel 
elismert szervező tevékenység mellett FÖLDVÁRI Aladár a kutatómunka terén 
is reneszánszát élte Miskolcon. Ezt a miocén és oligocén slírek üledéktani 
bélyegeiről tanítványaival együtt írt dolgozatai tanúsítják. 

Külföldi kapcsolatait több egyesület (a Geologische Gesellschaft in Wien, a 
Société Suisse de Minéralogie et Pétrographie, a Geologische Vereinigung, a 
Deutsche Mineralogische Gesellschaft és az American Mineralogical Society) 
tagságának fenntartásával ápolta. Tevékeny tagja volt a Hidrológiai Társa
ságnak és Társulatunknak, s az utóbbi őt tiszteleti tagjai sorába emelte. Szá
mos alkalommal, közvetlen terepi konzultációk útján nyújtott elvi és gyakor
lati segítséget a Velencei-hegységben és az Alföldön folyó kutatásoknak. 

1956-ban Bulgáriában tett tanulmányutat, 1957-ben a német geológusok 
wernigerodei kongresszusán volt jelen, 1971-ben pedig a kassai, moszkvai és 
leningrádi bányászati egyetemeket kereste fel. Mégis legjobban 1957 . és 1972 . 
évi spanyolországi kiküldetéseinek örvendett. Nemcsak öccsét ölelhette 
annyi év után keblére, hanem ifjúkori szerelme, a Pireneusok felépítését is 
újból tanulmányozhatta. És ez lett a végzete ! Olvasmányai alapján ui. hason
lóságot sejtett a Pireneusok és a Kaukázus szerkezete között, és erről személyes 
élmények alapján akart meggyőződni. Nem lehetett lebeszélni róla, hogy az 
1 9 7 3 . évi csereakció alkalmával ne ő vezesse a grúz hegyekbe tanítványait. 
Túlhajszolt szíve azonban ezt a megterhelést már nem bírta ki, és Ordzsoni-
kidzébe érkezésük harmadnapján — 1 9 7 3 . július 20-án, a város feletti, 2 5 0 0 m 
tszf. magasságú gleccserhez való felkapaszkodás után — megszűnt dobogni. . . 

Mélyen megrendítő ez a már 1935-ben megsejtett halál ! (Első pireneusi 
útjának hajmeresztő befejezése után ui. FÖLDVÁRI a rá jellemző módon jegyez
te meg: a temperamentumos buszvezetők ügyessége ezúttal még lehetővé tette, 
hogy „egy más alkalommal törjem ki a nyakamat, talán a Pireneusokban, 
talán máshol, de egyszer biztosan, mert nincs olyan szép hegyi túra, amelyre 
egyszer ne boruljon örök homály.") 1973-ban már voltak „intései", talán 
most is érezte, hogy a halál elébe megy . . ., de eltántoríthatta-e ez őt élete 
legnagyobb kalandjától, amire távoli hegységek összehasonlításának vágya 
vezette? S lehetett-e szebb befejezése életének, mint a maga által kitűzött cél 
felé haladva, a vállalt kötelesség teljesítése közben, teljes szellemi frisseségben, 
tisztelő tanítványoktól övezve, a tudomány és az oktatás hőseként 
esni el? 
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Úgy távozott, ahogyan élt ! Mint tudós és mint tanár, mindig az elmélet és a 
gyakorlat egységét hirdette. Mint ember, korán megtanulta, hogy tisztelni kell 
az élet realitásait. De magasrendű eszményeket és célokat tűzött maga elé, 
mert a teljes élet utáni vágy vezette, amit az igaz, a szép és a jó harmonikus 
egysége jellemez. Minden érdekelte; szaktudományának széles mezőin kívül 
élvezte a szépirodalmat és a képzőművészetet. Művelt és szellemes társalgó 
volt, de lelke mélységeit csak kipróbált barátainak tárta fel. Környezetét 
szívós kitartással igyekezett saját eszményei szerint alakítani. Kötelesség
tudása nem ismert határt, s amikor a szükség úgy hozta, a siker érdekében 
saját fizikai erejét is latbavetette. Mindig az újat és nagyszerűt kereste, bár 
viselkedésében és kifejezéseiben mindvégig megőrizte az egyszerűséget, a szó
kimondást és a kissé fanyar humort. Erős egyéniség volt, mélyen hitt cseleke
detei helyességében. De nem született diplomatának, és feltétlen szakmai tár
gyilagosságát olykor helyzetek és személyek szubjektív megítélése homályo
sította el. Ezért gyakran félreértették; s talán éppen ezért — kétszeri házas
sága és gyermekei iránti szeretete ellenére is — kissé mindig magános maradt. 
A méltánytalanságokat nehezen viselte el, de tudott megbocsátani, őszintén 
örült mások sikereinek, s fel tudott emelkedni élete válságaiból. Ezért szeret
tük, tiszteltük és nagyrabecsültük, szakunk megingathatatlan és megveszte-
gethetetlen bástyájának, a tudományért és emberibb életért fáradhatatlanul 
küzdő embernek és barátnak tartottuk, akinek kiállására, tanácsaira még so
káig számítani szerettünk volna. Mint ahogyan az is jó lett volna, ha sokoldalú 
tapasztalatainak megkezdett vagy tervezett összefoglalását még befejezheti. 
Egy azonban kétségtelen: pályája csúcsán távozott ! 

Ha személyét testi mivoltában az élet kérlelhetetlen törvénye szerint el is 
vesztettük, nemes és példamutató alakja alkotásaiban, tanítványai hitvallásá
ban, Társulatunk és a Földtani Intézet emlékezetében mindig messze világító 
fáklya lesz ! 

FÖLDVÁRI ALADÁR MUNKÁI 
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