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Vadász Elemér, a tudós 

Végh Sándorné 

V A D Á S Z Elemér geológus, professzor, akadémikus a magyar földtan minden 
tekintetben kiemelkedő személyisége és tanítványain keresztül még soká 
példája, útmutatója marad szakmai életünknek. 

V A D Á S Z Elemér összetett, sokoldalú egyéniségét nehéz egy szemszögből 
bemutatni. Szerteágazó érdeklődése, szakmai, oktatói és társadalmi tevékeny
sége, ezeket átszövő, látszólag sokszor ellentmondó emberi tulajdonságai 
csak egységük teljes bonyolultságában jellemzőek rá. A Magyarhoni Földtani 
Társulat felkérésére mégis megkísérlem a tudós ábrázolását, ahogy az művei
ben ós saját emlékeimben tükröződik. 

E g y tudóst általában publikációi, hátrahagyott írásos anyagai alapján 
ítél meg az utókor. V A D Á S Z Elemér közel 400 publikációja arányosan oszlik 
meg a magasszínvonalú szakmai-tudományos munkák (ezek között 7 
tankönyv, illetve kézikönyv) , a pedagógiai-tudománytörténeti cikkek és az 
ismeretterjesztő cikkek, újságközlemények között . Szakmai művei tartal
mukban természetszerűleg követik egyéni sorsának alakulását. 

1906-tól, az egyetemi abszolutórium megszerzésétől a Tanácsköztársaság 
bukásáig, hol könnyebb, hol nehezebb körülmények között , de az Egyetem 
keretében fejtette ki tevékenységét. Ebben az időszakban magas szakmai 
igényű területi földtani és őslénytani művei készültek, mégpedig rendkívül 
szóles skálán. Foglalkozott a bakonyi, mecsek-hegységi, budai-hegységi, 
erdélyi és montenegrói területek földtani vizsgálatával, kiemelten pedig a 
területek triász, jura, kréta és miocén képződményeivel, ezek ősmaradvány
társaságának feldolgozását is beleértve, őslénytani munkái azonban még 
e vizsgált területeken is túlterjedtek, s belső-ázsiai devon-karbon-perm, kis
ázsiai jura faunák teljes, Ammoniteszek, Brachiopodák, Lamellibranchiták, 
Gastropodák, tüskésbűrűek, Phyüopodák, Foraminiferák csoportjainak fel
dolgozását is magukba foglalják. 

Ebben a periódusban járta be a Mecsek-hegységet is, aminek eredményét 
a később kiadott kitűnő monográfiában foglalta össze. 

E hatalmas, életműnek is beillő munka mellett kimeríthetetlen energiájából 
még ismeretterjesztő és pedagógiai-didaktikai cikkek írására is futotta. Korát 
messze megelőzve már 1915-ben foglalkozott a nők helyzetével az egyetemen 
és a földtan oktatás szükségességével az alap- ós középiskolákban. Ez utóbbi 
problémára, sajnos, még máig sem sikerült megoldást találni. 

Életének második periódusa a felszabadulásig tartott. Ekkor a Magyar 
Általános Kőszénbánya geológusaként gyakorlati feladatokat látott el. A 
munkája során megfigyelt tudományos érdeklődésre számottartó földtani 
érdekességek publikálása mellett ekkor tette közzé franciaországi és görög-
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országi tanulmányútja nyomán a görög bauxitokról és egyiptomi szakértői 
munkája nyomán az ottani vasércekről szóló tanulmányait. 

A felszabadulás után bontakozott ki teljes mélységében és szélességében 
tudományos, oktatói-nevelői és közéleti személyisége. A hatvan évhez közel 
egy huszonéves lendületével és lelkesedésével indult neki egy újfajta életnek. 

Ekkor írja sorban kézi-, illetve tankönyveit, számszerint 7 könyvet, amelyek 
mind hézagpótlók és elsők a magyar szakirodalomban. Sok szakcikke mellett 
nagy gondot fordított a földtani szemléletet fejlesztő tudománytörténeti 
közleményeire is és gyakran át-átlópett a filozófia régióiba egy-egy kérdés 
kapcsán. Apró közleményei közül kiemelést érdemelnek műszó-magyarázó, 
etimologizáló munkái és a szaknyelv, valamint anyanyelvünk tisztasága 
érdekében írott harcos írásai. 

Valamennyi munkája ízig-vérig dialektikus, természettudományos szem
léletet tükröz, amit megfoghatóvá, konkréttá tudott tenni, szakismeret és 
világnézetformáló értékes tartalommal tudott megtölteni. 

A tanítványai körében szinte szállóigévé vált „anyag—alak—folyamat" 
hármassága legjobban megvilágítja induktív analizáló — szintetizáló munka
módszerét, fanatikusan oknyomozó, igazságkereső kutatási elveit. 

Az anyagot, mint filozófiájának és munkájának egyaránt elsődleges kiinduló
pontját a maga konkrét valóságában is tisztelte és nagyon megbecsülte. 
Ezzel magyarázható, hogy egész pályája folyamán számtalanszor síkraszállt 
a múzeumok és gyűjtemények érdekében. A háborúban bombáktól tépett 
egyetemi földtani gyűjteményt tanítványai segítségével ő maga mentette 
meg. Az összedobált anyag és szétszórt cédulák tömegében óriási anyag
ismeretével 80%-ban megtalálta az egymáshoz illőket. Annyira ismerte az 
anyagot, hogy egy valamennyire is jellegzetes kőzetpéldányról megmondta 
nemcsak annak korát és fáciesót, de nagyrészt a lelőhelyét is, legalábbis 
európai vonatkozásban. Az összetartozó ősmaradványokat biztos kézzel 
válogatta ki és már vette is elő a megfelelő monográfiát, amelynek ábrázolt, 
leírt példányait, köztük sok holotypust is, könnyű volt azonosítani. 

Anyagismeretéhez hasonló volt irodalmi tájékozottsága is. A mintegy 150 
éves földtani és őslénytani világirodalom minden jelentősebb művét, cikkét 
ismerte, csodálatos memóriája segítségével bármilyen szaktémához azonnal 
tudott ajánlani egy sereg irodalmat, szerző nevével, folyóirattal és az év
számban sem tévedett többet egy-két évnél soha. 

E nagy tájékozottságának tulajdonítható, hogy néhány modern tudomány
ágat maga sohasem művelt (geofizika, geokémia, szedimentológia) jelentő
ségüket mégis világosan látta és mindent megtett, hogy ezeket nálunk is 
fejlessze, számukra az Egyetemen is méltó képviseletet, tanszéket biztosítson. 
E tudományágak megalapozására szolgáló matematika, kémia, fizika túl
hajtott, erőltetett alkalmazását sokszor kigúnyolta a kertész növónyápoló 
metszőollójához hasonlóan, de fontosságukat, értéküket tettben nagyon is 
elismerte, mikor a geológus képzés alapozó tárgyai közé nagy súllyal beik
tatta őket. 

Hatalmas alkotótevékenysége kimeríthetetlen egészségéből és belső energiái
bői táplálkozott. Ezt tudván, óvta is egészségét, főleg szigorú, rendszeres élet
módjával, precíz időbeosztásával. Minden reggel öt órakor kelt, hót órától 
délután 2—3 óráig egyetemi és akadémiai munkájának szentelte az időt, 
majd hazatérve olvasta az újabb irodalmat, írta jegyzeteit, könyveit, cikkeit, 
s este 10 órakor szigorúan nyugovóra tért. Ettől a napirendtől csak nagyon 
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fontos dolog téríthette el. Ezek közül is legfontosabb vol t számára a hallgatói 
kirándulások, terepgyakorlatok vezetése, vagy a kollégák, tanítványok 
terepi munkájának megismerése, szükség esetén jó tanácsokkal való segítése. 

A saját fáradhatatlansága kissé türelmetlenné tette a lassú munkával, a 
halogató ügyintézéssel szemben. Környezete számára ki is írja e jelszót: 
„ A lehetségest azonnal elvégezzük, a lehetetlenre kis türelmi időt kérünk." 

Ajtaja szószerint mindig ós mindenki előtt nyitva állt. Mindenkit kész 
volt meghallgatni és segíteni, akár szakmai, akár személyes ügyben kereste 
fel. Szakmai kérdésekben konkrét érvek és bizonyítókok alapján a legkisebb 
beosztottja vitatkozhatott vele. Szangvinikus természete ugyan néha elragadta, 
de idővel az érvek előtt mindig megadta magát. Gyűlölte az ostobaságot, 
a szakszerűtlenséget, arra mindig indulatosan reagált. A szervilizmusnak 
azonban nem tudott ellenállni. E két tulajdonságával érdemelte ki szak
társaitól, a hol nagy szeretettel, hol ellenérzéssel kiejtett „geocézár" nevet. 

Elismerése késői, de annál nagyobb volt . A felszabadult Akadémia 1949-től 
tagjai sorába emelte. Kétszer kapta meg a Kossuth-Díjat és egész sor magas 
állami kitüntetésben részesült. Ezen elismerés egyenes folytatása a mai nap 
ünneplése is. 

Érzem, hogy V A D Á S Z Elemér gazdag, sokoldalú egyéniségéből csak egy-egy 
villanást sikerült visszaadnom, de hiszem, hogy ez másnak sem sikerülhetett 
volna jobban. 

Emlékezzünk a legnagyobb tisztelettel és szeretettel sokunk egykori mes
terére, szakmánk kiemelkedő művelőjére és nagy alkotójára, Székesfehérvár 
büszke szülöttére éppen itt, ahol elindult hosszú, dús élete útjára. 


