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A Vadász Elemér 
ünnepi ülés elnöki megnyitója 

Dr. Dank Viktor 

Tisztelt Ünnepi Ülés ! 
Tisztelt Ünneplők ! Kedves Vendégeink ! 

A Magyarhoni Földtani Társulat nevében megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm a V A D Á S Z család körünkben megjelent képviselőit, akikben egyben 
az Ünnepelt közvetlen leszármazottait is üdvözölhetjük, sajnos már nem 
teljes létszámban. 

Nagyrabecsüléssel köszöntöm Székesfehérvár város tanácselnökhelyettesét 
STTBÁNYI István elvtársat, a tanács képviselőit, akik nagy körültekintéssel 
találták meg a lehetőséget az emlékmű elhelyezésére és az emlékülés megren
dezésére. 

A magyar földtan nevében köszönettel üdvözlöm mindazon intézmények 
képviselőit, akik anyagi támogatásukkal is hozzájárultak az emlékmű létesí
téséhez, e helyről is köszönöm nekik. 

Örömmel üdvözlöm körünkben az alkotót, B Ú Z A Barna szobrászművészt, 
aki nagyfokú művészi intuícióval ragadta meg a lényeget és fejezte ki a 
külső megjelenítésével azt a belső tartalmat, amit ünnepi ülésünk méltatni 
kíván, de ami az Ünnepelt irodalmi, szakmai munkásságában és tanítvá
nyaiban valósult meg. 

Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm mindazokat, akik megjelentek ünnepi 
ülésünkön. Ugyanakkor hasonló szeretettel és tisztelettel mondok üdvözletet 
azoknak, akik tevékenységükkel aktívan kivették részüket abból az elő
készítő munkából, melynek eredményeként ez az emlékülés ós az emlékmű 
létrejött, — és most valamilyen okból nem lehetnek jelen. 

Szeretettel üdvözlök minden érdeklődőt, kedves vendéget, akit ennek az 
ünnepélynek híre idevonzott , és akik közelebbről is meg kívánnak ismerkedni 
V A D Á S Z Elemér személyiségével. 

Tisztelt Ünnepi Ülés ! 

Nagyon szép, felemelően megtisztelő, de egyben nehéz feladatot kaptam 
a Magyarhoni Földtani Társulat tagságától, választmányától, elnökségétől, 
akkor, amikor a magyar földtan kiemelkedő alakjának tiszteletére rende
zendő emlékülés megrendezését határoztattá szentesítették. 

A legrégebbi magyar tudományos egyesület óhajtott emléket állítani 
örökös Díszelnöke, a magyar geológusképzés megalapítója számára. Éppen 
30 esztendeje, hogy V A D Á S Z Elemér már akkor sem fiatalon, de sok-sok nála 
fiatalabbat megszégyentíő energiával és küzdenitudással kiharcolta azt, hogy 
az ,,ad h o c " érdeklődésű autodidaktikus geo-filoszságot felválthassa a szisz
tematikus, korszerű és az ipari kívánalmakat is figyelembe vevő szakmai 
képzés. 
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Oly szerencsés helyzetben vagyok, hogy magam is V A D Á S Z tanítványa 
voltam, sőt asszisztensként is volt alkalmam testközelben mellette dolgozni, 
majd később az Akadémián, a Társulatban Vele együttműködni. Örvendetes 
módon ez a kapcsolat az évtizeden át tartó vidéki munkahelyem idején sem 
szakadt meg, és más kollégákhoz hasonlóan mindvégig intenzív maradt. 

Mi, akik itt ma szakmai vonatkozásban szóltunk és szólni fogunk, vala
mennyien az ő tanítványai voltunk. H o g y voltunk, ez -tény, de, hogy annak 
valljuk magunkat, az egy kicsit több is az egyszerű ténynél. Ebben az is 
benne van, hogy neveltjei, szellemi örökösei vagyunk, és tulajdonképpen 
szakmaformáló tevékenységének eredményei. Még akkor is így van ez, ha 
időközben az élet a szakma legkülönbözőbb területein is dolgoztunk, dolgozunk 
később. 

A z elnöki megnyitót követő előadások feladata, hogy bemutassa V A D Á S Z 
Elemért a tudóst, az oktatót, a bauxit és általában az ipar szakemberét. 
Én inkább szeretném bemutatni az embert, ahogyan ón, és sokan mások 
látták, akiknek alkalmuk vol t Vele nem hivatalos minőségben is kapcsolatban 
lenni. Részben személyes élményeim alapján, részben az általa írt levelek 
alapján szeretném most felidézni az embert, aki elszakíthatatlan a tudósi-, 
oktatói-, közéleti személytől, de mégis egy kicsit más. 

Olyan életkorban vet te át a felszabadulás után a Budapesti Tudomány
egyetem Földtani Tanszékének vezetését, amilyen életkorban a legtöbb 
ember már nyugdíjba megy, vagy nyugdíjban van. 

6 1 évesen fogott hozzá a képzés megszervezéséhez, könyveinek írásához. 
Ekkor már olyan múlt állt mögötte, ami megpróbáltatásait tekintve két, 
egyébként keménykötésű embernek is sok lett volna. Képzeljünk el egy 
fiatalembert, aki a gimnáziumban nem jeleskedik (ezt többször maga is 
emlegette) és aki végre, mestere K O C H Antal szárnyai alatt és vezetésével, 
megismeri a természet kutatásának szépségeit, az élettelen kövek világának 
szórabírását. Doktorál, gyakornok, tanársegéd, tehát oktat, ahogy ő később 
mondta, tanulva-tanít, aztán a magántanárságból mégsem lehet semmi ! 
K i m e g y a mecseki vidékre és olyan földtani szintézist produkál, mely ma is 
a magyar földtan remeke ! D e közben folyton a földtani megismerés, nevelés, 
oktatás foglalkoztatja, ez világlik ki ilyen tárgyú, ezidőben kelt írásaiból. 
És nem taníthat ! Hát hogyne várta volna azt a rendszert, azt a lehetőséget, 
mely neki ezt biztosítja. 

1919 -ben 34 évesen a Földtani Tanszéket vezetheti, ismét taníthat, szer
vezheti a tudományos képzést. Nem sokáig. 1 9 leverése után még adjunk
tusnak sem kellett. Ezután mint kőszéngeológus működött , de folyton visszatér 
a földtani gondolkodás, oktatás kérdése, ós e tárgyú publikációit más híján, 
saját költségén adja ki. Ugyanígy a bauxitföldtani munkássága idején is 
ezek vissza-visszatérő motívumai életének. Világosan látja alkotásainak 
tudományos és ipari értókét, azok felhasználását, ég benne a vágy, hogy a 
módszert továbbadja, és nem lehet ! Közeledik a második világháború perió
dusa, mely talán az előző 19-es megpróbáltatásoknál is jobban igénybe veszik, 
hiszen az élet java elmúlt, sem családja jövőjét , sem a maga életét biztosítva 
nem láthatja. És akkor, a nyugdíjkorhatáron túl, megbízzák azzal, ami 20 
évvel fiatalabb ember számára is nagy feladatot jelentene. D e taníthat ! 
Végre szabadon közölheti gondolatait, feltárhatja ismereteinek kincsestárát ! 
Ez ad erőt neki ahhoz, hogy nemcsak elfeledje a megpróbáltatásokat, hanem 
elviselje azokat a szaktársakat, akiktől annak idején nem sok jót kapott . 
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Emberi nagyságát tanúsítja, hogy az ügy érdekében együttműködni is képes 
volt velük. 

Nem véletlen, hogy nagy munkatempót diktált saját magának éppúgy, 
mint munkatársainak. Mellette nem lehetett tétlenkedni. Puritánsága még 
élete alkonyán sem kopot t meg. Szerette a gyors, rövid utasításokat. Ugyan
akkor órákig képes vol t vitatkozni általa lényegesnek tartott kérdéseken. 
A terepen a nyári hőségben is úgy mozog, hogy 40 évvel fiatalabb tanítványai 
könyörögnek egy kis pihenőért. A felhőszakadás csak annyi gondot okoz 
Neki, hogy térképe és a megfigyeléseit rögzítő jegyzetei el ne ázzanak. 20 év 
múlva is biztosan odatalál a már ismert feltáráshoz, de ugyanúgy vizsgálódik 
mintha először látná, és naplójában részletesebben jegyzetelt mint mi. A már 
oktatott, szerinte köztudott ismeretek hiánya azonnal felháborítják, de egy 
j ó új tanítványi megfigyelésért alkonyatkor is képes visszafordulni, és hegy
menetben órákat gyalogolni. A terepellenőrzései az oktatás magasiskolái 
voltak, a gyakorlat és elmélet összekapcsolása mindig nagy erőssége volt . 
A j ó problémalátás mindig többre tartotta a „ f lo t t " irodalmi összefogla
lásoknál, ugyanakkor képletesen alaposan meghúzta tanítványai fülét az 
előző munkák áttanulmányozásának elmulasztásáért. A felszabadulást követő 
hiányos felszerelésű, sőt ruházatú tanítványainak (köztük e sorok írójának is) 
ruhát-cipőt ajándékoz, pénzt ad, és munkához juttat olyan katonás kemény
séggel, hogy hálálkodásra mód sincs. Szobájának előterében tábla függött: 
, ,A lehetséges dolgokat azonnal elintézzük, a lehetetlenre kis időt kérünk". 
És e törekvése igaz ! Nem egyszer hallottam magasrangú áUami funcioná-
riusokkal rendkívül kemény hangon beszélni, erőteljesen bírálva a hibákat 
és határozottan követelni az oktatás feltételeit. Kortársai érdekében is intéz
kedik, kilincsel, vitatkozik, még azokért is, akiket mint magánembert korábbi 
magatartása miatt nem sokra becsült, de akik szerinte „értették a szakmát" 
hát dolgozzanak ! 

Valamennyi könyvének kéziratát láthattuk, vékony, hegyes tollal, saját-
kezűleg írta. H o g y mikor, az rejtély ma is ! A Magyarország Eöldtana, I., 
II . , az Általános Földtan.a Földtörténet Földfejlődés, a Bauxitföldtan, a 
Kőszénföldtan, had' ne soroljam a többit , puszta lemásolása is komoly időt 
követelne. Amikor asszisztensi minőségben érdeklődtem a munka határ
idejére vonatkozóan, gyakran a „tegnapelőttre" volt a válasz, tréfásan 
jelezve a sürgősséget. Ä lektorálásra átadott értekezések gondos áttanul
mányozásáról tanúskodtak a piros, vagy kékceruzás bejegyzések, átfogal
mazások. Nem egyszer velősen nyers megjegyzések a tartalommal kapcso
latban. Ugyanakkor rendkívüli órzelemgazdagságról tanúskodott, hogy a 
bensőséges családi ünnepeken, visszaemlékezéseken gyakran könnyes lett a 
szeme. A régi görögökhöz, rómaiakhoz hasonlóan, nem szégyellte a fórfisírást. 

1956-ban szobája is belövést kapott. Gúnyos-tréfásan mondta, hogy rosszkor, 
mert éppen nem tartózkodott benne ! Érdekes, hogy ez a tetterős, tevékeny 
egyéniség, mennyit foglalkozott alkotás közben is az öregséggel, az elmúlással, 
akkor is, amikor a legrohanóbb tempóban dolgozott , hogy „behozza a restan
ciát". A leveleit gyakran a Matuzsálem, az öreg Professzorod, az utolsó 
felvonás, öreg-baráti szeretettel stb. kifejezésekkel zárta. Minden levélre, 
mindenkinek válaszolt ! Prózában vagy versben. A nehezen alkotó, habozó, 
kétkedő kortársait sokféle módon serkentette az írásra. 1956 után írt leveleiben 
és megnyilvánulásaiban mégis a „legközelebbi távlati ötszázóves tervről 
beszólt". Akik elmentek, azokra úgyse számíthatunk, írta, de bánkódásra 
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egyébként sincs ok, mert a tudomány marad. Nagyobb baj , hogy az itthon
maradt vállalati geológusokat az egyéb földtudományi és műszaki szakem
berekkel együtt a munkástanácsok elbocsájtják. És minthogy az élet megy 
tovább , a fejló'dés nem áll meg, bízni kell abban, hogy az ember a szakmáját 
is művelheti majd egyszer. Minthogy én személyesen is a munkástanácsok 
döntésének értelmében ilyen helyzetbe kerültem, együttérzően így vigasztalt: 
„ t ö b b ízben hangoztattam már, és saját példámon is bizonyítottam, hogy 
az ember geológusi oklevéllel a zsebében minden lehet, többek között és 
megfelelő körülmények mellett geológus is" . í g y írt az akkor 72 esztendős 
Mesterem. Számontartja a működőket, az eltávozottakat. 

Rendszeresen konzultál azokkal, akik felkeresik. Egyenrangú félként 
tárgyal a legfiatalabbakkal is. Munkájukat ugyanúgy idézte könyveiben, 
mint az akkori legnagyobbakat. Érdekes módon mindig öregnek tartotta 
magát és ezt hangoztatta is, ós mégis élete végéig szinte fiatal maradt, a meg
ismerés vágya, a tenniakarás űzte. Ezért vol t mindig türelmetlen a felületes 
vizsgálódással, a kapásbóli válaszokkal szemben ő , aki a tanulni vágyókat 
és akarókat mindig szelíden kézenfogta, támogatta. 

Támogatot t mindenkit, akin lehetett segíteni, nemcsak szakmai vonat
kozásban. Óriási tekintélye sokakat segített lakáshoz és az élet egyéb prob
lémáinak megoldásához, álláshoz vagy más vonalon munkához. Saját magam 
láthattam mennyi időt fordított ezekre. 

És az egyetemi professzor, a kétszeres Kossuth Díjas akadémikus, a vol t 
rektor, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke, a Természetvédelmi 
Tanács elnöke, a Vörös Zászló Érdemrend kétszeres tulajdonosa, a Szabó 
József emlékérem, a Munka Érdemrend arany fokozatának, a Felsőoktatás 
K ivá ló dolgozója kitüntetések és számos honor birtokosa, a Magyarhoni 
Földtani Társulat örökös díszelnöke, a sok megpróbáltatást ós viszontagságot 
megért ember, egy 1966-ban írt levelében az alábbiakban foglalja össze tevé
kenységét. 

„Múl t év március 1-én 80 éves szentté avatásom egyetemes ünnepélyén 
vallottam nyilvánosan lelkem egész mélységes hitével ós meggyőződésével: 
H a mégis adódnék valami hasznos, szép vagy értékes végzett munkámban 
különösen annak széleskörű klasszikus irodalmi művészettörténeti és általános 
műveltségi alapozásában, hivatkozásokban, úgy annak oroszlánrésze legelső 
tanítványomat, majd tanítómmá lett — Feleségemet illeti. í r tam ós vallom, 
hogy ahhoz amivé lettem egy világ összeomlása kellett, de ami lettem, azt 
túlnyomólag Feleségem közel félévszázados önfeláldozásának, teljes odaadá
sának köszönhetem. Neki kell köszönnöm azt a halhatatlanságot, ami nem 
tudományos munkáimban, hanem gyermekeinknek szocialista szellemben 
való családi nevelésében, s a szocialista társadalom fölépítési tevékenységében 
rögzítődik." 
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