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Vadász Elemér 
és a magyar természetvédelem* 

Rakonczay Zoltán** 

Tisztelt Ünneplő Közönség ! 
VADÁSZ Elemérre, a felszabadulás utáni magyar földtan és természetvédelem 

kiemelkedő alakjára emlékezünk. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal és a magam nevében a nagy tudósnak és közéleti személyiségnek egy, 
a korábbi megemlékezésekből méltánytalanul feledett — avagy éppen csak 
megemlített — tevékenységéről szeretnék szót ejteni. 

Az évszázados múlt ta l bíró magyar természetvédelem magasszintű jog
szabályai jelentőségükhöz méltó részletességgel és súllyal védik földtani érté
keinket. Természeti erőforrásaink sorát gyarapító ásványi nyersanyag-készle
tünket, energiahordozóinkat éppen úgy, mint a földtörténet eseménysorozatát 
megörökített és megőrzött, tájegységekre és adott időintervallumokra jellemző 
képződményeket, szelvényeket, felszíni és felszín alatt i formákat és forma
együtteseket, kövületeket, ásványokat és ásványtársulásokat, vagyis a helyhez 
kötött , meg nem újítható és újuló, pusztulásukkal a végleges megsemmisülés
nek ki tet t tudományos értékeket. 

E közel sem teljes felsorolás természetszerűen magában hordozza és indokolja 
azokat a — „földtani érték-fogalom" sajátos kettősségében rejlő — ellentmon
dásokat (egyebek között a termelő ágazatok és a természetvédelem csaknem 
törvényszerű, időnként és esetenként elkerülhetetlen értékellentéteit), amelyek
kel a földtudományok képviselőinek „hovatartozásuktól" és szemléletüktől 
függően számolniuk kell. 

Az ökológiai szemléletet hirdető és követelő természetvédelem talaját és 
értelmét veszítené, ha nem foglalkozna kellő súllyal és arányban a természet 
abiotikus, élettelen elemeinek törvényszerűségeivel, a szilárd földkéregben és 
annak felszínén végbemenő összetett folyamatok és jelenségek számbavételével, 
hatásaik és kölcsönhatásaik elemzésével. Cseppet sem tulajdoníthatjuk tehát a 
véletlen „művének", hogy a földtudományok kiemelkedő hírű és rangú kép
viselői a honi természetvédelemben kezdettől fogva jelentős szerepet vállaltak. 

Archívumunk egyik becses, ma is tanulsággal szolgáló rekvizítuma az a fel
jegyzés, amelyet CHOLÍTOKY Jenő geográfus professzor, az Országos Természet
védelmi Tanács öt esztendőn át volt egykori elnöke készített 1941-ben az akkori 
földművelésügyi miniszter számára. Előterjesztésében azokról a többnyire 
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eredménytelen kezdeményezésekről adot t számot, amelyek a Badacsony-hegy 
megmentését célozták. Ma már tudjuk, a Természetvédelmi Tanács és az Aka
démia együttes fellépése 35 esztendős „vesszőfutás" után, 1965-ben vezetett 
eredményre. 

A világégést közvetlenül megelőző esztendőkben védetté nyilvánítani gya
korlatilag csak a magántulajdon sérelme nélkül, a tulajdonosok nagylelkűsé
gében bízva lehetett . Szakavatott, a természetvédelem irányában fogékony és 
megértő tudományos háttér híján, olykor kifejezetten ellenséges közegben, a 
honi természetvédelem pártolói és csekélyszámú művelői csak a csodában 
bízhat tak . . . 

A cselekvések sorát a történelem viharai átmeneti időre megszakították. 
A földtudományok „jogfolytonossága" azonban a háborús esztendőket kö

vetően is fennmaradt. Alapvetően megváltozott társadalmi és működési felté
telekkel az újjáalakult Országos Természetvédelmi Tanács irányítását 1950-től 
VADÁSZ Elemér akadémikus vet te át. 

VADÁSZ professzor élni tudot t az új helyzet adta lehetőséggel. A magántulaj
don szabta tradicionális korlátok jelentősége radikálisan csökkent, a természet
védelem irányában megnyilvánuló társadalmi érdeklődés szemmel láthatóan 
fokozódott. 

A Tanács olyan — szakmailag és társadalmilag kedvező — feltételek között 
kezdhette meg ténykedését, amelyek VADÁSZ Elemér elnökségének 13 esztende
je során — nem utolsósorban a Professzor kiemelkedő tudományos és oktatói, 
politikusi és tudományszervezői tekintélyének, társadalmi befolyásának köszön
hetően — 132 természeti érték, csaknem kilencezer hektárnyi terület törvényes 
védelem alá helyezését te t ték lehetővé. 

Éppen e centenáriumi megemlékezés napjaiban jelenthetem be hazánk 
negyedik nemzeti parkjának megalakulását. VADÁSZ professzor elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a 20 ezer hektáros terület, a mai Aggteleki Nemzeti Park 
tudományos feldolgozása, egyedülálló karsztos formakincsének megóvása 
során. Nevéhez fűződik a Vass Imre-barlang, a Baradla-, a Béke- és a Szabad
ság-barlangok felszíni védőterületének, a tornanádaskai kastélyparknak, a 
keleméri Mohos-tavak Sphagnum-lápjának védelem alá helyezése. 

Országszerte sokat t e t t a földtani természetvédelem meghonosításáért: 
elnöksége idején kapott oltalmat a földtani oktatás és ismeretterjesztés később 
nemzetközi hírnévre szert t e t t bázisa, a ta ta i Kálvária-domb ; nem csekély részt 
vállalt abban, hogy éppen születésének századik évfordulóján Ipolytarnóc is
mét a nemzetközi szakmai érdeklődés homlokterébe kerül. A nagyközönség 
nyilvánossága előtt idén „bemutatkozó" világhírű lelőhely-együttes védetté 
nyilvánítását 1954-ben írta alá. 

Védelem alá helyezte aVelencei-hegység híressé vált gránitlepusztulás-formáit, 
az úrkút i mangánbányászat során feltárult őskarsztot, a Kis- és Nagyszénás, 
a budai Sashegy dolomit-térszínét, a várpalotai Szabó-bánya kövületekben 
gazdag szelvényét, a szomolyai Kaptár-köveket, a lillafüredi barlangokat, az 
azóta kiépített és ugyancsak ez évben megnyíló Szemlő-hegyi barlangot — 
hogy csupán az ismertebbek és legjelentősebbek sorából említsek néhányat. 

Nevéhez fűződik Tihany szabadtéri földtani „paradicsomának" törvényes 
védelme: hazánk első tájvédelmi körzetének létrehozása. A minap adták át 
rendeltetésének a Tihanyi Tájvédelmi Körzet földtani-botanikai tanösvényét. 
Javaslom : a magyar földtan és természetvédelem állítson közös emléket Tihany
ban VADÁSZ Elemér és nagyhírű elődje, LÓCZY Lajos tiszteletére. 
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Nem volna teljes a róla alkotott kép, ha csupán a földtani természetvédelem 
területén és érdekében kifejtett tevékenységét méltatnám. A szakterülete 
iránti elfogultságnak még a látszatát is elkerülve töl töt te be elnöki tisztét. 
Irányító munkája során a földtani természetvédelem az általános természet
védelmi munka szerves részévé vált . 

Felismerte, hogy a gazdaság felemelkedését szolgáló, de kellően át nem gon
dolt technikai fejlesztés — megfelelő összhang hiányában — szükségképpen a 
természeti értékek, későbbi folyamatában társadalmi értékek és érdekek ve
szélyeztetését eredményezheti. Közéleti elkötelezettsége, magasfokú műveltsége 
és humanitása arra késztette, hogy a természetvédelmet, a védett természeti 
területeket és értékeket a korszerű gazdasági szerkezet egységes egészének al
kotó részeként fogadtassa el. 

Elnöksége idején kerültek hatósági védelem alá az akkor többnyire gazdát
lan, vagy méltatlanul kezelt nagy parkok, arborétumok: Erdőtelek, Kámon, 
Körmend, Szeleste, Sárvár, Zirc,Vácrátót, Alcsut.Martonvásár, Cégénydányád, 
Jeli, Pannonhalma és az ELTE Botanikus kertje. 

VADÁSZ Elemér sokoldalú, a magyar természetvédelem egészét szolgáló 
munkássága nélkül e nagyszerű alkotások ma már talán csak irodalmi hivat
kozások formájában élnének a botanikusok és a művelődéstörténészek emlé
kezetében. 

Hosszasan sorolhatnám azokat az intézkedéseket, amelyek megalapozták a 
magyar természetvédelem későbbi, nagy eredményeket hozó korszakát. 1985-öt 
írunk. Olyan időszakot élünk, amelyben mindennél fontosabb a VADÁSZ pro
fesszortól átöröklött gondolkodásmód tettekben történő kifejezése. A termelő 
ágazatok geológus-vezetőinek nagyérdemű hazai reprezentánsaként, a hazai 
szénbányászat és bauxitgeológia elismert és szakavatott művelőjeként képes 
volt egy szemétyben megtestesíteni azt a sajátosan kettős funkciót és szemléle
tet , amely a földtani értékek jellegéből, illetőleg a termelés és a természetvéde
lem „alapállásából" fakad. Ez te t te lehetővé a korábbi eredmények átmentését, 
a természetvédelemnek a világégés utáni újra szervezését, a modern társadalmi 
és technikai feltételekhez igazodó, térszerkezetében és védelmi előírásaiban 
európai színvonalú magyar természetvédelem megalapozását. 

Ez az oka annak, hogy ha mai természetvédelemről, természetvédelmi gon
dolkodásról, annak szerepéről bárhol szót ejtünk, azt mindig és mindenütt 
VADÁSZ Elemér nevével és működésének méltatásával tesszük. 


