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Az MTA alapításának 150 . évfordulójára megjelentetett, akadémiai „arc
képeket" bemutató „A Sas és a Serleg" című könyvében, SŐTÉR Is tván — 
többek között — azt írja a VADÁSZ Elemérről szóló fejezetben, hogy „ . . . a 
felszabadulás utáni Akadémiának ahhoz a nagy nemzedékéhez tartozik, amely 
kivette részét 1 9 1 9 Tanácsköztársaságának feladataiból". Ebben a néhány 
szóban, e mondattöredékben található a magyarázata, ezekben lelhető meg az 
oka annak a ténynek, hogy miért let t VADÁSZ Elemér csak 1948-ban , 6 3 éves 
korában, az MTA levelező tagja. Nyilvánvaló, hogy amíg egy HABSBURG József 
főherceg ült az Akadémia elnöki székében, addig egy , ,1919-esnek" nem nyíl
ha t tak meg a Duna-part i palota kapui. Mire 1 9 5 0 . május 8-án megtar that ta 
„Magyarország földtani szerkezeti képe" című székfoglaló előadását, már a 
lényegileg megújult Akadémia pulpitusáról szólhatott, és szavait, tudományos 
fejtegetéseit már új összetételű hallgatóság figyelte. De ekkor már — egyébként 
is — az a RUSZNYÁK Is tván az Akadémia elnöke, akinek befogadását a tagság 
soraiba, a visszahúzó erők, 1945-ben még ugyanúgy megakadályozták, akár
csak VADÁSZ Elemérét. 

Az MTA felszabadulás utáni átalakulásának, demokratizálódásának nehéz 
időszakáról azért lehet, s talán kell is i t t néhány szót szólni, mert ebből az egy
általán nem könnyű, sok munkát , áldozatot, elkötelezettséget kívánó küzde
lemből VADÁSZ Elemér is bőven kivette részét. Igaz: ebből az élvonalban olyan 
fegyvertársak mellé állhatott , mint SZENT-GYÖRGYI Alber t ,BAY Zoltán, K O D Á L Y 
Zoltán, az ugyancsak , , 19 -es" BOLGÁR Elek, LUKÁCS György és még sokan má
sok. 

Az ország felszabadulása u tán a politikai és társadalmi viszonyok gyors vál
tozásával szemben — a forradalom törvényszerűségeinek megfelelően — a gaz
daság fejlődése nehezen indult, de még ennél is nehezebben a tudat , a gondol
kodás a szemlélet változása, még az egyébként jóakaratú, a néphez vonzódó 
emberekben is, há t még az alapvetően konzervatív, vagy a konzervatívok 
befolyása alat t álló elemekben; a kifejezetten antidemokratikus, reakciós 
erőkről nem is beszélve ! A demokráciáért, a szocializmus építése melletti kiállás
ért, a tudománynak az új Magyarország szolgálatába való beállításáért, az 
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Akadémián belül, a haladó erőknek ugyanúgy meg kellett vívni saját harcukat, 
mint a politikai-társadalmi élet minden más frontján de i t t — a tudomány 
„fellegvárában" — néha talán még nehezebb körülmények között. 

A magyar társadalom számára a „fordulat évét" az 1948-as esztendőre 
tesszük. Az MTA szempontjából a „hogyan tovább" és a „kivel tovább" 
kérdésekre, valamilyen határozottabb körvonalú választ csak az 1949. október 
31-én elfogadott új alapszabály és az 1949. november 29-i közgyűlés fogalma
zott meg. Az ekkor megválasztott új vezetőséggel veszi kezdetét az Akadémia 
valóságos megújulása, et től kezdve lesz ez az intézmény a szocialista építés 
egyre meghatározóbb tényezője. És — tegyük hozzá — ezzel teljesíti az Akadé
mia, egy új korszakban, egykori alapítóinak igaz szándékát: a nemzeti öntudat 
ápolását, a nép felemelkedésének szolgálatát. 

VADÁSZ Elemér aktív részese ennek a forradalmi folyamatnak. Mint az akkori 
I I I . Osztálynak, a Matematikai és Természettudományi Osztálynak tagja, ő is 
egyik kezdeményezője annak az 1949. március 21-i nyilatkozatnak, amely sür
geti kiváló, haladó tudósok beválasztását, illetve — 1949. június 30-án — az 
Akadémia alapvető reformját. Az Osztály nevében E B D E Y - G K Ú Z Tibor lép fel, 
de vele együtt VADÁSZ Elemér és a hozzájuk hasonló más, haladó gondolkodású 
természettudósok jelentik azt a tudományos-társadalmi bázist, amely ennek a 
reformkövetelésnek határozott célokat, s szilárd elvi alapokat biztosít. 

Nem sokkal a már említett — történelmi jelentőségű — 1949. novemberi 
tisztújító közgyűlés után, 1950 decemberében VADÁSZ Elemér az MTA rendes 
tagja lesz. A történelem — ha megkésve is — igazságot szolgáltat ! 1951. május 
7-én megtartja székfoglalóját: „Adatok a latérites mállás kérdéseihez" címmel. 
Tudományos eredményeinek és érdeklődésének rendkívül széles skáláját már 
csak a két székfoglaló témaválasztása is jelzi. 

Olyan életkorban, amikor mások általában már nyugalomba vonulnak, 
legalábbis ami a közéleti szereplést és a vezető testületekben végzett munkát 
illeti, VADÁSZ Elemér újabb és újabb tisztségeket kap, és az ezekből származó 
megterhelő feladatokat, a sokat megélt, sokat tapasztalt férfiú bölcsességével, 
és egy fiatalember lobogó dinamizmusával vállalja és teljesíti. 1958 novemberé
től 1964 áprilisáig tagja az Akadémia elnökségének. Ismét egy olyan korszak
ban vesz részt a magyar tudományos élet szervezésében és irányításában, ami
kor ugyancsak van mit rendbe tenni a kutatóhelyeken, az oktatásban és az 
56-os ellenforradalom által megzavart fejekben. S miután nagyon jól tudja, 
hogy Magyarország, a magyar társadalom jövője nagymórtékben függ a kiváló 
képességű fiatal kutatógárda felkészültségétől, a népi demokrácia iránti elkö
telezettségétől, számára mi sem természetesebb, mint az, hogy vállalja a TMB 
elnöki tisztét is, és öt éven át irányítja ennek a testületnek a munkáját . 80. élet
évében jár, amikor e nehéz — nála sokkal fiatalabbak számára is nagy próba
tételnek számító — tisztségekből visszavonul. 

A végére hagytam, bár — munkájáról szólva — az élre kívánkozna, s szá
munkra: földtudományokkal foglalkozók számára mindenképpen oda, az a 
tény, hogy nem kis szerepet vállalt abban, hogy a föld- és bányászati tudomá
nyok az Akadémia testületeinek sorában önálló osztályba — a X. Osztályba — 
szerveződhettek. Osztályunk 1965-ben alakult meg, jórészt annak is köszön
hetően, hogy VADÁSZ Elemér minden fórumon, ahol csak tehette, meg tudta 
győzni az illetékeseket arról, miszerint a Földdel foglalkozó tudományokat nem 
lehet a fizika, a kémia, netán a biológia és bizonyos műszaki tudományok közé 
„rejteni"; önálló ismeretrendszerről van szó, ami az emberi környezet megisme-
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rését, az ásványi nyersanyagoknak a társadalom fejlődése érdekében történő 
felhasználását van hivatva elősegíteni és szolgálni. 

A részletekre figyelő, analizáló tudósból ekkorra már régen a nagyívű folya
matoka t átfogni képes, szintetizáló elmévé vált. S nemcsak tudományos mun
káiban, de tudományszervező tevékenységében is. 

Az MTA történetében VADÁSZ Elemér a magasan kiemelkedő egyéniségek 
közé tartozik. 

2 Földtani Közlöny 


