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Elnöki megnyitó* 

dr. Dank Viktor 

Tisztelt Ünnepi Ülés ! 

Tisztelettel és megkülönböztetett megbecsüléssel köszöntöm a körünkben 
megjelent VADÁSZ család tagjait, VADÁSZ Zoltánt, VADÁSZ Elemért és hozzá
tartozóikat, valamennyi megjelent kedves vendégünket. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyarhoni Földtani Társulat, a 
Magyar Tudományos Akadémia Dr. h. с. VADÁSZ Elemér egyetemi tanár, az 
egyetem egykori rektora, akadémikus, egykori osztályelnök, a Magyarhoni 
Földtani Társulat egykori elnöke, örökös díszelnöke születésének 100. évforduló
ja akalmából ünnepi ülésen kíván megemlékezni a nagy tudósról, a közéleti 
férfiról, az oktatóról. 

Ebből az alkalomból a képviseletek felkeresték és megtisztelték VADÁSZ 
Elemér nyughelyét, Székesfehérvárott — szülőhelyén — mellszobrát és emlék
tábláját, F Ü L Ö P József akadémikus, az ELTE rektora leleplezte az egyetem 
épületében a VADÁSZ emléktáblát, melyet KUBOVICS Imre tanszékcsoport
vezető egyetemi tanár avatot t fel az ugyanott létrehozott emlékkiállítás meg
nyitásával egyetemben. 

Tisztelt Ünnepi Ülés ! 

Nem túlzás azt állítanunk, hogy a hazánk felszabadulása óta eltelt 40 eszten
dő alat t új világ született. Ennek az új világnak a születésénél VADÁSZ Elemér 
meghatározó módon bábáskodott. Nagyon jól jelzik ezt a cezúrát tisztségei is: 
ő volt a Pázmány Péter Tudományegyetem utolsó, és egyben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem első rektora, a magyar geológusképzés megalapítója. Meg
határozó módon közreműködött az MTA X. Osztályának, a föld- és bányászati 
osztálynak létrehozásában, elnöke volt a Magyar —Szovjet Baráti Társaságnak, 
első és örökös díszelnökévé választotta az ország legrégebbi tudományos egye
sülete, a Magyarhoni Földtani Társulat. 

Elsők között kap ta meg — két ízben — a Kossuth-díjat. 

* Elhangzott — az Eötvös L . Tudományegyetem aulájában, 1985. I I I . 1-én, a VADÁSZ Elemér születésének 100. év
fordulóján — az Egyetem, Társulatunk és az Akadémia által rendezett ünnepi ülésen. Folytatólag következnek az ün
nepi ülésen elhangzott előadás és a megemlékezések. 
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A felszabadulást követő, siralmasan leromlott gazdasági állapotok közepette 
a 60 esztendős korában egyetemi tanárrá kinevezett VADÁSZ Elemér volt egyik 
mozgósítója annak, hogy az ország a háborús veszteségeket a vártnál gyorsab
ban pótolni tud ta , hogy az ehhez szükséges tudományos kutatómunka beindult, 
hogy létrejött a geológusokat oktató bázis, mely az ipart is el tud ta látni kép
zett szakemberekkel. 

Ezek a szakemberek sokféle társadalmi rétegből jöttek, sokfajta körülmény 
kölcsönhatásaként kerültek az egyetemre, számtalan érdeklődési körrel és élet
pályavitellel jellemezhetők. Egyben azonban egyveretűek. A VADÁsz-iskola 
növendékei megtanulták az oknyomozó gondolkodásmódot, a földtani jelensé
gek megérteni-törekvését és a tudományágak iránti alázatos szeretet szüksé
gességét. 

Munkájuk nyomán a mai Magyarország az ásványi nyersanyagokban szegény 
országból, közepesen ellátott országgá vált és egyes ásványi nyersanyagfajták
ból jelentős készletekkel rendelkezik. VADÁSZ Elemér taní tványai t megtalál
hatjuk a tudomány, az oktatás, az ipar, a közélet vezető posztjain, irányító és 
meghatározó tevékenységük hivatott áthidalni az elmúlt évtized immár kor
szakváltásnak minősített változásaiból fakadó hiátusait, elviselni az ásványi 
nyersanyagkutatásra és prognóziskészítésre mindig is nehezedő hatalmas 
nyomást . 

Az elmúlt 40 év új világ-teremtő törekvéseinél 25 esztendőn á t VADÁSZ 
Elemér az élvonalban küzdött és alkotott ! És nem hiába. Tevékenységének 
jelentősége, gondolatainak, irányvonalának aktualitása szinte semmit nem 
fakult az elmúlt évtizedek alatt . Jelentőségének hangsúlyozását nem az udva
riasság, a kegyelet, a megszépítő messzeség mondatja velünk, hanem az a tudat , 
hogy akkoriban az út törő szerepét kellett vállalnia, hiszen ahhoz az újhoz, amit 
ma művelünk, nem voltak meg sem a gazdasági, sem a társadalmi feltételek, de 
sok esetben a befogadásra alkalmas kiművelt emberfők sem. 

Meg kellett küzdenie a tudományos kutatásban csodatévő szert látó szem
lélettel éppúgy, mint a távlatvesztő szűk látókörű prakticizmussal. Nagyon jól 
lá t ta , hogy a fejlődés elfogadott irányvonala is eltérülhet, maga a fejlődés meg
hiúsulhat, ha szembekerül a fennálló hierarchiával, struktúrával, és azt is lát ta, 
tud ta , hogy le kell küzdeni az opponáló ellenállást és meg kell oldani az ebből 
fakadó konfliktusokat. Abban az időben pedig a merev, hierarchikus struktúrák 
fellazítására való törekvés nem volt éppen veszélytelennek nevezhető vállal
kozás. 

Ennek és az ehhez kapcsolódó törekvéseknek köszönhetően ma már tanúi 
lehetünk a termelés, a fogyasztás, a gondolkodás, egész életvitelünk átalaku
lásának. Ma már tudjuk és nem szégyelljük bevallani, hogy az emberi tényező 
milyen fontos akkor, amikor paradox módon tevékenységünkben az élőmunka 
aránya folyamatosan csökken. Tudjuk, hogy az alkotó ember működését kell 
elősegíteni. De azt is tudjuk, hogy az alkotás öröme mellett a hasznosságnak, 
az anyagi érdekeltségnek is primátusa van. Tudjuk, hogy nem elég a koncepciót 
megalkotni — a programot kimunkálni — a cselekvési rendet meghatározni, 
eredmény kell ! Az eredményeket pedig el kell ismerni súlyuknak, jelentőségük
nek megfelelően s ez fontos hajtóereje a fejlődésnek. 

Mindezek ma már természetesnek hatnak és ez jó dolog. Nekünk, idősebb 
taní tványainak, akiknek alkalmunk volt testközelben dolgozni VADÁSZ pro
fesszorral, akiket olyan megtiszteltetés is ért, hogy velük gondjait megosztotta, 
lá t tuk, milyen gigászi küzdelmet folytat több fronton, hogy a földtant elismer-
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tesse, hogy tevékenységét lehetővé tegye, hogy kiszabadítsa az előítéletek, a 
közönyösség szorító markából. 

Ma is nagyon aktuális VADÁSZ professzor útmutatása, mely kis aktualizálással 
a következőképpen fogalmazható meg: 

— Rendkívül fontos a helyes és racionális célkitűzés, tehát a feladatok pontos 
kijelölése; 

— a megfelelő módon és mértékben elvégzett vizsgálatok, az anyag megismeré
se, a folyamatok rekonstruálása, a teendők társadalmi vonatkozású elfogad-
tcttctSEL J 

— az új felismerésekből fakadó lehetőségek használható módon való, közért
hető tálalása, megvalósításának sürgetése; 

— a teljesítményekhez kötődő elismerés megvalósítása, tárgyilagos értékelés 
alapján. 

Űgy gondolom, ha VADÁSZ professzorunk ma közöttünk lehetne, örömmel 
venné tudomásul, hogy a magok, melyeket elvetett, termékeny talajra hullot
tak, hatalmas dús lombbá, fákká terebélyesedtek és bár különböző viharok 
i t t -o t t károkat, sebeket okoztak, egészében véve alkalmas arra, hogy a fokozó
dó és eltérő igénybevételeket jól elviselő, megújulva alkotni képes, versenytálló 
további geo-generációkat neveljen. 

Ezen gondolatok jegyében ünnepi ülésünket megnyitom. 
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