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A 70 ÉVES VADÁSZ ELEMÉR 

A magyar földtan, az egyetemi oktatás, egész tudományos életünk egyik legki
tűnőbb képviselője V a d á s z E l e m é r 1955. március 1-én lesz 70 éves. Ha szellemi 
és testi erőt sugárzó alakját látjuk, ha mindent észrevevő friss, meglepő és epigramma-
szerűen tömör-észrevételeit halljuk, ha törhetetlen fiatalosságát eláruló humorát élvezzük,, 
alig tudjuk elhinni, hogy már 70 éves. De ha alkotásainak tömegét és hatását tekintjük 
át, ha a magyar és nemzetközi élet sok évtizedét egyenlő intenzitással átfogó szellemét 
elemezzük, csaknem hihetetlennek látszik, hogy ilyen hatalmas alkotáshoz, ilyen komp
lex, sokoldalúan eredményes egyéniség kialakulásához elég volt 70 év. 

V a d á s z E l e m é r rendkívüli eredményességének talán legfőbb rugója az 
ellentétek töretlen dialektikus egységbe való összefogására, a szintézisre való kivételes 
képessége. Széles átfogó műveltségű és érdeklődésű intellektus és ugyanakkor specialista 
szaktudós ; elmélyedő gondolkodó, búvár és egyszersmind a legaktívabb szervező ; 
érzelmekkel tele lírikus személyiség, de emellett a legjózanabb reaUsta, acélosan tömör 
író és metszően határozott kritikus ; meghatóan jószívű, együttérző emberséges ember 
és kitartó örök harcos. Jellemzően két, talán legkedvesebb írója is ilyen ellentétet kép
visel : a borongó, sokat üldözött perzsa költő, matematikus és szabadgondolkodó Omár 
Khájjám és a józan, fanyarhumorú Mark Twain. 

Ezek az ellentétek jellemzik V a d á s z E l e m é r eddigi életét is. A legnemesebb, 
és legkorszerűbb értelemben lett tanárrá : a szabad egyéniség kifejlődését munkáló 
nevelő-oktatóvá lett, mert félreismert, rossz tanulónak minősített, elnyomott gyermek 
volt. A székesfehérvári szegény fehértimársegéd fiát szülővárosának »elokelo« cisztercita 
főgimnáziumába még csak fel sem vették volna. A város főreáliskolájában tanult, amely
nek hazafias szellemű, szabadságszeretetet fejlesztő 48-as irányzata, de adatközlő és a 
gondolkodó egyéniséget meglehetősen kizáró tanítási rendszere korán megérlelte benne 
az egész emberré nevelve oktatás szükségességének és módszereinek eszméit. A javítás 
céljából választotta tehát az akkori Magyarországon nem sokat igérő tanári pályát, 
így lett 1902-ben saját keresetéből éppen csak megélő földrajz-természetrajz tanárszakos 
hallgató a budapesti egyetemen. Kötelező tantárgyai közül gyorsan megkedvelte azt a 
tudományt, amelynek később annyi értéket adott : a földtant és őslénytant. 

Rendkívüli tehetsége már 21 éves korában közölt első önálló tudományos vizs
gálatairól szóló tanulmányaiban megmutatkozott. í gy az egyetemen maradhatott segéd
tanszemélyként és ugyanakkor megbízásokat kapott budapesti és kolozsvári tudományos 
intézményektől őslénytani gyűjtésekre és földtani megfigyelésekre. Az erdélyi ribicei 
felső mediterrán rétegek szintjei és fáciesei sikeres elkülönítésével egyik első dolgozatában 
már elmélyült földtani szemléletről tett tanúságot. Rövid néhány év alatt megszülettek 
Magyarország és Erdély földtanára alapvető fontosságú első földtani felismerései ; a 
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Dunán inneni rögök addig jurának tartott rétegei triász korának és a Bükkhegység 
permokarbonjának kimutatása, a Persányi-hegység és különösen a Nagyhagymás vidé
kének rétegtani felépítését új megvilágításba helyező, később a Keleti-Kárpátok tekto
nikájára döntő fontosságúnak bizonyult tanulmánya és a bakonyi triász foraminiférákra 
vonatkozó alapvető munkája. A középhegységi jura kifejlődések új megvilágítását az 
általa már ekkor tudatosan alkalmazott eljárással éri el, az őslénytani vizsgálatot az 
üledékes kőzettani mikroszkópiai vizsgálattal kapcsolja össze. Megkezdi.a Mecsek
hegység földtani felvételét is, ami sok évi kitartó munkával kitűnő szakmai monográfi
ájának és mintaszerű ismeretterjesztő tanulmányainak szolgál alapul. A Mecsek ősmúlt-
járól szóló írásában teszi jellemző önvallomását : »A pusztulva épülés magasztos föld
tani megnyilvánulásainak láttán mindenkor megnyugtatólag, bíztatóan hatott rám a teljes 
kiegyenlítődés. Sohasem éltem ezt át az emberek között, honnan a keserűségek árja foko
zottan hajtott vissza hozzátok, mecseki hegyek«. 

Közben rendszeresen tanulmányozza a hazai és külföldi egyetemek földtan-
tanítási módszereit és a kérdésnek világviszonylatban is egyik első szakemberévé érle
lődik. Első pedagógiai dolgozatainak összefoglalásaként 1915-ben saját költségén kiadja 
»A földtan-tanítás elmelete« с. munkáját,' kifejtve a csak 30 év múlva, a felszabadulás 
után elismertté lett elvet, hogy az egyetemi földtan-oktatás célja nem egyszerűen az 
ismeretközlés, hanem a tudomány művelésére való nevelés, az önálló gondolkodásra, 
a földtani tények értelmezésére és megfigyelésére való serkentés, hogy az ásvány-, kőzet-
és őslénytan anyagát már a középiskolában is földtani beállításban, genetikai szempont
ból kell tárgyalni. Rámutat, hogy a földtan különösen alkalmas a hazaszeretet ápolására, 
mert nemzetgazdasági teendők kivitelére is rávezet. Már ekkor, K o c h Â n t a l 40 éves 
professzori jubileumára írt dolgozatában hirdeti azt a fontos oktatási alapelvét is, hogy 
^sikeresen tanítani csak szeretettel lehet«. Érdeklődése még távolabbi területekre 
is kiterjed : aktív munkása a földtani szakszótár, a hazai hidrológiai, valamint a barlang-
és a tenger-kutatás ügyének. Még a Filozófiai Társaságnak is tagja. 

Tudományos eredményeit és sokirányú nemes harcát a közoktatásért azonban 
az akkori kapitalista, klerikális Magyarországon nem kísérhette elismerés. 1912-ben 
magántanári képesítését a budapesti egyetemi kar személyi okokból elutasította, és azt 
1918-ban újból megakadályozta. Ekkor minősítette felháborodottan E ö t v ö s L ó r á n d 
a Vadásszal szembeni eljárást »Justizmord«-nak. 

Az 1919. évi Tanácsköztársaság dicső forradalmi időszakában jutottak egyes 
eszméi először, egyelőre rövidéletű megvalósuláshoz. Felveti a magyar földtani élet 
átalakításának gondolatát, részt vesz a Marx-Engels Munkásegyetem szervezésében és 
annak egyik előadója. A Tudományegyetemen pedig az őslénytan nyilvános rendes 
tanárává nevezik ki. 

De a forradalom gyors bukása az ő sorsát is megpecsételi. Elveszti katedráját, 
a különböző tudományos egyesületek kizárják soraikból. A hivatalos magyar tudományos 
életből való száműzetésének hosszú évtizedei kezdődnek. A forradalom utáni első években 
valóságos anyagi nyomorban él. 

Meghurcoltatásaira V a d á s z E l e m é r , az ellentétek dialektikus összefogója, 
fokozott munkával válaszol. Az egyetemi oktatástól teljesen elszakítva sem szűnik meg 
írásaival harcolni a haladóbb szellemű oktatás megvalósításáért. Kenyerét most magán
geológusként mint vállalati szakértő keresi meg és itteni.feladataival kapcsolatban végzi 
hazánk legnagyobb ásványi kincseire, a kőszénre és a bauxitra vonatkozó, gyakorlatilag 
és tudományosan egyaránt döntő fontosságú vizsgálatait. A pontos helyszíni megfi
gyelés laboratóriumi vizsgálattal, a tudományban elért legújabb módszerek alkalmazá
sával párosulva most már a nagyvonalú oknyomozó, szintetikus szemlélet kialakításának 
szolgál szilárd alapul. Ez jellemzi ez időben alkotott nagyobb, alapvető munkáit, többek 
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közt a borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyairól (1929) szóló monográfiáját, a 
magyarországi szénképződés, hegyképződés és bauxit keletkezéséről ( 1930) írt dolgozatát 
és Kőszénföldtani tanulmányait (1940). Helyszínen megismeri Déleurópa csaknem vala
mennyi bauxit-előfordulását és Európa egyik elismert bauxitspecialistájává válik. 
1932-ben Dél-Egyiptomban végez eredményes vasérc-kutatásokat. Figyelemmel kíséri 
a Nagyalföld kőolajkutatásait is. — A hivatalos Magyarország életéből való kizárását 
azonban nemcsak ezekkel a legnagyobb ásványi kincseink új szemléletét jelentő alkotá
sokkal viszonozza, hanem azzal is, hogy nagyértékû gyűjtéseit az egyetemnek, az Állami 
Földtani Intézetnek és Nemzeti Múzeumnak ajándékozza. — A nyilas üldözések idején 
egy budapesti gyárban meghúzódva munkásként dolgozik. 

E mélyponton következik be azután V a d á s z E l e m é r életének is a legna
gyobb fordulata : a felszabadulás. A számos keserű és meg nem érdemelt mellőztetés 
után a szocialista építés szelleme és hatalmas lendülete teret ad sokoldalú képességei ki
fejtésére. Alkotóképessége valósággal szárnyakat kap az ország általános fejlődésével. 
Amikor 27 éves száműzetés után visszakerül fiatalkori egyetemi működésének szín
helyére a földtan vezető professzoraként, végre korszerűen megszervezheti polgárjogot 
nyert eszméi jegyében egyetemi intézetét. Kidolgozza tárgyilag a legkorszerűbb, fel
építésben tökéletes dialektikus logikájú, kritikai szellemű és filozófiai mélységű egyetemi 
előadásait, megszervezi az önálló egyetemi geológus szakoktatást. Új világunk szelle
mében átalakítja a Magyar Földtani Társulatot, több ízben vállalva annak elnökségét is. 
Irányítja és helyszíni kiszállásokon ellenőrzi a magyar földtani kutatást és azt a Magyar 
Tudományos Akadémia földtani főbizottságán keresztül hivatalosan is vezeti, állandó
készséges szaktanácsaival támogatja a kutatók egész seregét, hatalmas tárgyi tudásával 
egyaránt segíti fiatalabb és idősebb geológusok munkáját, szívén hordja a magyar föld
tani könyv- és folyóiratkiadás helyesebb megszervezésének ügyét, csodálatos nyelvérzé
kével pedig valósággal átalakítja, magyarabbá teszi földtani szaknyelvünket. A latin 
nagyok tömörségét idéző írói stílusa, mázsás súlyú mondatai esztétikai példát nyúj
tanak a gondolat magyar harcosai számára. 

Emellett intenzív tudománypolitikai munkásságot fejt ki, az írásoknak és beszé
deknek egész tömegével száll síkra a szocialista építés minden nagy ügyéért és szakmai 
célkitűzéseinek helyes megvalósításáért. Vezeti a Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudománytörténeti főbizottságát, nagy részt vállal az Akadémia egész műszaki osztá
lyának fejlesztésében. Közreműködik az egyetem ügyintézésében, egyik tanévben 
(1950—51) a budapesti tudományegyetem rektora. A Tudományos Minősítő Bizottság 
felelősségteljes munkáját is végzi az egész tudománycsoportban. A természetvédelmi 
tanács elnökeként pedig jelentékeny részt vállal a természetvédelmi ügyek szervezésében. 

Mindezt betetőzi szakmai tudományos munkássága. Egyetemi előadásainak 
anyagát önálló könyvekké fejleszti ; egymás után jelennek meg tudományos irodal
munkban alapvetővé vált könyvei : a Bauxitföldtan 1951, a Kőszénföldtan 1952, a 
Földtan fejlődésének vázlata 1953, legutóbb pedig egész tudományos munkásságát 
betetőző ragyogó főműve: Magyarország földtana (1954). De már csaknem elkészült az 
» Elemző földtan « is. Részletvizsgálatait is folytatja: a mangánércek eredetének tisztázá
sával lerakja ezek eredményes továbbkutatásának alapjait, kimutatja a hazai bauxitnak 
bonyolult földtani folyamatokkal kapcsolatos, részben szilikátos kőzetek mélyrehatá 
lebomlásából való származását is. 

Ezeket a tudományos alkotásait is, mint egész egyéniségét, az ellentétek dialek
tikus egysége jellemzi : óriási tudással párosuló és a legtávolabbi kérdésekre is kiterjedő 
roppant fantázia és ugyanakkor felfogásának tökéletes józansága : sokoldalúság és a 
minden kalandos feltevéstől (hazai tektonikai takaró stb.) való tartózkodás adja fő
művének nagyszerűségét is. 
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Pillanatra sem áll meg, az élettel együtt fejlődik, mindig korszerű marad. — Min
denre van ideje. Az egész hazai szakirodalmat előzetesen áttanulmányozza és javítja, 
•emellett a teljes külföldi termést is figyelemmel kíséri és fontosabb eredményeit ismerteti. 
A szovjet földtani tudománynak és szervezésének legfőbb hazai propagálója. Képessége 
hogy az új eszmékről pillanatok alatt helyes áttekintést szerezzen, gyors, alkotó és. töké
letes kifejezőkészséggel és emellett rendkívüli szorgalommal, céltudatossággal és minden 
fáradtságot legyőző vasakarattal párosul. Feledhetetlen példája volt ennek, amikor az 
alföldi kongresszus általa vezetett több napos, reggeltől éjszakáig tartó ülésezéseinek leg
végén pihenés nélkül, percek alatt, tökéletes megfogalmazásban, végérvényes szövege
zésben összefoglalta az eredményeket és helyes további irányítást adott a hazai földtani 
kutatásnak. 

Pedig »csak a szovjet módszerek szerinti közvetítő tanító és földtani nevelo«, 
népének hű segítője kíván lenni. Ily szellemben ajánlja ^Magyarország földtanát nép
gazdaságunk érdekében, a tárgyhoz fűzött szeretettel, örök hálája jeléül a dolgozó 
magyar nepnek«. 

V a d á s z E l e m é r rendkívüli mértékű és minőr.égű aktivitása rendkívüli 
mértékű aktiváló hatással kapcsolódik. Sokoldalú meglátásai, egész lénye állásfoglalásra 
kényszerít, tényei új küzdelemre serkentenek. Hatalmas, markáns, színes egyénisége 
lüktetőén jelen van az egész magyar értelmiség életében. Nemcsak nevét, hanem írásait, 
gondolatait is ismeri és becsüli a magyar kutatók és természetbarátok serege, az egész 
magyar ifjúság, maga a munkásosztály is. Az ilyen egyéniségnek lehetnek ellenfelei, 
de nincsenek olyanok, akik roppant képességeit és alkotásainak értékét el ne ismernék. 

Hatalmas munkaerejét és szaktudását kormányzatunk is rendszeresen igénybe
veszi és elismeri. A l?gtlsők sorában kapta meg a Kossuth-díj aranyfokozatát, majd 
4 év múlva líjra az elsők közt a második aranykoszorús Kossuth-díjat. Ő RZ egyik első 
tulajdonosa a »felsooktatas kiváló dolgozoja« kitüntetésnek is. 

A felszabadulás haladó tudományos szellemében 1949-ben újjáalakult Magyar 
Tudományos Akadémia is az elsők közt választotta levelező, majd 1950-ben rendes 
tagjai sorába. Azóta a Műszaki Osztálynak osztályvezetőségi tagja, valamint több 
fontos bizottságnak vezetője lett és általában az Akadémia életének egyik legagi-
lisabb vezető személyisége. 

Forró szeretettel és minden magyar geológus, minden magyar kutató, az igaz 
magyar emberek egész táborának nagyrabecsülésével köszöntjük nagy hazánkfiát, a 
70 éves V a d á s z E l e m é r t , és kívánunk neki a további nehéz feladatok végzéséhez 
töretlen munkakedvet és erőt! 

Szádeczky Elemér 


