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Minden személyiséget, még a legnagyobbakat is életükben, a mindenkori
politikai, gazdasági, társadalmi környezetben, annak változásait figyelembevéve kell megítélnünk, értékelnünk. Ezt még akkor is így célszerű megtennünk,
ha még nem a hivatalosan elfogadott történelmi távlatból hívjuk elő emlékei
ket. Nagyon sok magatartásforma, a felületes ismeretek alapján, érthetetlennek
tűnik vagy mai mértékkel mérve ellentmondás mutatkozik a kiváltó ok és a
reagálás között. Bizonyos nézetek, felfogások és az abból fakadó cselekedetek
a történelmi fejlődés során igazolódtak, mások hamisnak, értéktelennek bizo
nyultak. Földtani vonatkozásban is, mint megannyi más területén az életnek,
nem mindig és nem valamennyi, a tárgyidőszakban a hatalmon levő hivatalos
képviselet koncepciója nyert a későbbiekben a történelem által igazolást, bizo
nyítást, vitte előre a földtan ügyét, a megismerést, hanem éppen a kisebbség,
az ezzel szemben álló nézet, amely gyakran meg is szenvedte ezt a pozíciót.
Az is tény, hogy a hátrányba került fél gyakran nem érte meg (élve) az elis
merést, az általa képviselt álláspontok, nézetek rehabilitációját, a személyes
elégtételt.
Sajnos tapasztalható az élet számos területén, a társulati, a tudományos
terrénumokon is, hogy egy megalapozott háttérrel indított ellenvélemény,
bírálat, igen kellemetlen helyzetbe hozza annak gazdáját, a szerzőt is. Egzisz
tenciális kérdések, sőt az egész életpályára kiható torzulások is jöttek, jönnek,
jöhetnek így létre, esetleg többé-kevésbé súlyos egészségi károsodással egybe
kötve — kinek-kinek karaktere, érzékenysége, vérmérséklete szerint. A bírálat,
a nézet helyességének bebizonyosodása azonban korántsem kap hasonló értékű
revansot ! Rendszerint az utódok tudják csak konstatálni „az igazsághoz tar
tozó személyt", akit ez már nem érinthet.
Mindezek a normális, a békés életvitel közben is előforduló jelenségek. Ha
ehhez hozzávesszük azokat a társadalmi, politikai és egyes esetekben promi
nens indítékként meghúzódó felekezeti ellentéteket, melyek a hatalmi erővi
szonyok változásaival egyetemben — némi eltolódással — kialakultak, hatot
tak, harcoltak egymással nézetként, politikai, gazdasági megnyilvánulásként,
akkor rendkívül bonyolult képsorozat áll elő.
Ebben benne élve eligazodni, nem volt könnyű feladat sohasem, és ma sem az.
Mindezeket azért bocsátom előre, mert VADÁSZ Elemér mai, tudományos,
szakmai, oktatási, szervezői, emberi értékelése csak ebbe a sokrétű színes
miliőbe helyezve, folyamatában vizsgálva lehet valamennyire is reális.
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Emberi sajátosság, javítandó, kiküszöbölendő sajátosság, hogy közöttünk
élő valóban nagy, értékes emberekről szinte tudomást sem veszünk, vagy éppen
akarva-akaratlan akadályozzuk munkájukban, tevékenységükben. Ha eltávoz
nak az élők sorából, időben és módozatban is eltérő értékelést kapnak. Tárgyi
lagosan vizsgálva a meglehetős nagyszámú esetet, kegyetlen statisztika alakul
ki. A halál utáni megdöbbenés (a halál mindenkit megdöbbent, mert emlékez
tet arra, hogy e tekintetben mindenki esélyes lehet), a gyászbeszédekben, sírnál
elhangzott végső búcsúztatásoknál a legnagyobb elismerés szavait adja a szó
nokok szájába.
A később megjelenő nekrológok már jóval tárgyilagosabbak, összeszedetteb
bek, áttekintést adnak a teljes életpályáról, és szakmai tevékenységről, a
készítők irodalmi búvárkodása, személyes tapasztalatai alapján. Itt már hig
gadtabban értékelik az életműveket is és a kisebb horderejű alkotásokat egya
ránt, és meg-megpendül egy-két más véleményre, álláspontra utaló hang is.
Ez természetes. Hiszen azzal, hogy valaki elhalálozott, lényegében retrospek
tive nem tudja megváltoztatni korábbi énjét, cselekedeteit és azok következ
ményeit. Az emberek önmagukkal szemben udvariasak ilyenkor. A későbbiek
során, a már évtizedes, a történelmi távlatokból végzett értékelésekből viszont
állandóan hiányoznak a személyes élmények, hiszen a készítők személyesen eset
leg nem is ismerték az illetőt, írott, esetleg hallott adatok alapján tárgyilagos
nak tűnő képet állítanak elő, de az írott anyagok szubjektivitásával terhelten,
amit visszakeresni és kompenzálni lehetetlen. í g y talán azt is mondhatjuk,
hogy a személyiséget tükröző, reálisnak tartott kép is változik az idők folyamán.
A tudományos vonatkozású értékelések ezen kívül nem mentesek a kor divat
jától sem. Ahogy a nyelv fejlődik, ahogy a szín- és képzőművészetekben kife
jezésre jut a pátosz, az impresszió, a naturalizmus, úgy találjuk meg a szakmai
tevékenységben és ennek írott nyomaiban is ugyanezt. Gyakran a régi világ
tudományos értékelési nyelvezete, körülményesnek, körmönfontnak, homályos
nak tűnik a későbbiek számára. A viták menete helyenként finomkodó, lénye
get kerülgető, helyenként durvának ítélhető — ugyancsak mai mértékkel
mérve. Nem mentesek a politikai-gazdasági hatalom befolyásától sem a szak
emberek megnyilatkozási módozatai, kifejezési erőssége, és maga amondanivaló
sem. Volt idő, amikor bizonyos vitákat nem is lehetett nyilvánosan lefolytatni,
nemhogy publikálni és az ellenvéleményt nyilvánítók gyakran hosszú ideig a
„fekete bárány", a persona non grata savanyú kenyerén tengődtek — szellemi
leg is. Kitiltva működési területekről, megnyilvánulási fórumokról, publiká
ciós lehetőségekből. Tudjuk, ez a legnagyobb büntetés azok számára, akiknek
van mondanivalójuk, akiket a közlés kényszere feszít, akik meg vannak győ
ződve igazukról. Ez idő tájban a szakmai kérdésekben a hivatalos álláspont, a
„Roma locuta, causa finita"* elv alapján történt, a hatalom jogán. De ezt a
döntést befolyásolták azok a tényezők, amelyek az illető döntnökök nevelteté
sével, képzésével, olvasottságával, irányzathoz tartozóságával kapcsolatosak.
Mai szemnek olvasva, fülnek hallva igen furcsák azok a becsmérlő vita stílu
sok is, amelyek a régi hitviták nemegyszer mocskolódó hangvételét idézik.
Tetszetősek viszont azok a magas színvonalú szakmai, tudományos indítta
tású nézetkülönbségi konfliktusok, melyek korrekt vitákban nyertek feloldást,
vagy maradtak kultúrált módon változatlanul differenciák. Voltak időszakok,
amikor virágozhatott a szakma művelése, a tudomány fejlődése, és nemcsak
•Eóma nyilatkozott, az ügy be van fejezve.
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egy helyen alakultak ki erős vonzáskörű gócok, iskolák, körök egy-egy kiváló
ság környezetében. Követték ezeket olyan periódusok is, amikor mindent köz
pontilag, hatalmilag akartak intézni és eldönteni. Tudunk olyan esetekről, ami
kor a szakma valóban legkiválóbbja került vezető kulcspozícióba, de szervezési,
ráhatási készsége hiányozván, mégsem volt képes pozitívan befolyásolni szak
mánk, tudományunk helyzetének, fejlődésének, elismerésének, elismertetésé
nek alakulását.
És ismerünk „szürke eminenciásokat", akik saját karrierjüket is feláldozva
a köz javára hatalmasat lendítettek a földtan ügyén. Vezették a földtant, mér
tékadó szinteken nem kifejezett szakemberek is, de jó emberismerettel, szer
vezőkészséggel megáldva, akik nem akartak szakmai kérdésekbe beavatkozni,
tudományos problémákat megoldani, de akik „zöld utat" biztosítottak hala
dásunk számára. Ezek a periódusok is a fejlődés, a haladás örvendetes időszakai
voltak. Hogy melyik a jobb és mikor hasznosabb, azt az utókor eseményei már
bizonyították, a jövő pedig éppúgy sok-változós függvény, mint eddig. Mon
dom ezt azért, mert vannak, voltak olyan tapasztalatok, hogy a szakmailag
világos tennivalókat más rendezőelvek szerint oldották meg és a személyi állo
mány ezzel kapcsolatos alakulása is eltér az eméletileg meghatározott optimális
tól. Befolyásolták a megítéléseket a nézetekhez való tartozás (-izmusok és
-isták), de ezen kívül a haladottabb módszerekkel, fejlettebb eszközökkel
rendelkező országok hozzánk eljutott irodalma (német, osztrák, francia, olasz,
szovjet) és azok hazai adaptálására való törekvést képviselők vitái is. Voltak
idők, amikor mindent a német nyelvterületi irodalom alapján próbáltak meg
oldani, csak a nyugati kapcsolatokat, földtani összefüggéseket magyarázva,
esetenként belemagyarázva az analógiát e tényékbe. Ennek ellenkezője később
az olyan irányzatok előtérbe kerülése, amikor minden megoldás kulcsát a keleti
összefüggések magyarázatában látták. Voltak ezekben a tendenciákban poli
tikai elemek is kétségtelenül, de rieghatározó mégis az irodalmi publikációk és
az információkhoz való hozzájutás lehetősége volt a döntő. A ma jóval a
nyugdíjkorhatáron túl levő, a századforduló után született generációk egyre
gyérülő tagjai még személyes tapasztalatok alapján ismerték, látták a törté
nelmi Magyarország geológiai felépítését, vagy annak egy-egy kisebb-nagyobb
részét. Esetleg dolgoztak is ott egyik-másik „nagy öregünk" famulusaként.
Megcsodálhatták munkabírásukat, lényeglátásukat, lankadatlan munkaked
vüket, publikáció-információ éhségüket, vitakészségüket még hajlott koruk
ban is. Ezek a szakemberek vagy otthonról hozták 1 — 2 idegen nyelv ismeretét,
vagy vándorlásuk, tanulmányútjaik során módjukban állt elsajátítani azokat.
A mai Magyarország területén kívül levő magyar nemzetiségeknek létalapjuk
volt a nemzeti hivatalos nyelv elsajátítása. Ez azzal az előnnyel is járt, hogy
a szláv nyelvek erős rokonsági jellegeik alapján nagy százalékban egymásközti
kommunikációt tesznek lehetővé az általános emberi kapcsolatokban, a szak
mában pedig szinte 100%-os-nak tekinthető az érthetőség.
Részben az Osztrák—Magyar Monarchia hagyományaként, részben a nem
zetiségi területek egyes népcsoportjakónt a német (sváb, szász, osztrák, zippser)
nyelvcsaládhoz tartozó területeken adott volt a német nyelv elsajátítása.
Románia területén, annak erőteljes francia orientáltsága következtében a gall
irodalom, közte a földtani szakirodalom a nyelv segítségével szinte általánosan
vált közkinccsé a tanult rétegek régióiban.
Az akkori középiskolák, gimnáziumok, főleg a humán jellegűek, de a reál
irányzatúak is kötelezővé tették a különböző nyelvek elsajátítását. A humán
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gimnáziumok, különösen az egyházi oktatógárdával rendelkező tanítórendek
iskolái az 1 — 8 gimnáziumi osztály tagozatban kezdettől kötelezővé tették a
latin (részben a görög) nyelv tanítását és 1 — 2 idegen nyelv (német, francia,
angol, olasz) elsajátítását fakultatíve.
A latin nyelvismeret a tudományos pályán kötelező volt, ezért is népiesen
„deák nyelv"-nek nevezték és a „deákul beszélő" tanult emberek hallatlan
előnyt élveztek az orvostudományi, botanikai, zoológiai, paleontológiái, geoló
giai, stb. szakokon, ahol a terminus-technicusok javarészt ma is latin és részben
görög eredetűek. Ezek a nemzedékek tehát könnyedén fel tudták venni a kör
nyezetből származó és hozzáférhető információkat, minden külső segítség
nélkül.
Geológusképzés nem lévén, önszántukból a Föld ismeretére vonatkozó tan
tárgyak felvételével látogatták az egyetemeket, de egyébként bölcsészek, taná
rok, sőt bányászok, orvosok voltak eredeti foglalkozásukat tekintve. A Magyar
honi Földtani Társulat közismert alapítás-története is ezt a tényt, helyzetet
tükrözi. Később, politikai indíttatásból kifolyólag, egyes nyelvek használata és
a hozzájuk tartozó emberekkel való kapcsolat nem kívánatossá, gyanússá tette
az egyént, aki ettől ugyan nem felejtette el az elsajátított nyelveket, barátait,
szakmai ismerőseit, de elhallgatott, megszakította a kapcsolatokat, befelé
fordult. Ez a befelé fordulás eredményezte azután azt a köldöknéző szemléletet,
amely annak meghirdetésében csúcsosodott ki, hogy a hazai geológiai problé
mákat a tárgyidőszaki, mai magyarországi határokon belüli ismeretekkel meg
lehet, sőt kell oldani, és semmi szükség a környezet földtanának ismeretére.
A második világháborút követő geológus nemzedéknek ez már szinte nem is
esett nehezére, mert latint nem tanult, a görögöt nem ismerte, a német—angol
nyelvek elsajátításának igénye vörös posztóként hatott, ily módon a környező
országokkal a régi „váltó"-nyelvek egyikét sem tudta elsajátítani. Nagyon
érdekes, hogy az egyébként hasznos kelet felé való nyitás és az azt igénylő orosz
nyelv preferálása, szakirodalmának esetenként hibás, eltúlzott kommentálása
olyan kedvezőtlen hatást fejtett ki, melynek eredményeként e nyelv elsajátítása
területén, azt hiszem mindmáig terjedően igen alacsony hatásfokról adhatunk
számot. És ismét az idősebb korosztályok jártak élen e tekintetben is, akik
hadifogságuk idején alaposabban elsajátították az orosz nyelvet, mint azok,
akik már az általános iskolában, majd az azt követő középiskolákban, techni
kumokban és az egyetemen is tanulták, de nem sajátították el kellően.

A második világháborút követő geológus-évfolyamok tanulmányi kirándu
lásait zömmel a Budai-hegység jelentette és csak nagy ritkán kerülhetett sor
vidéki bejárásokra, külföldre menésről még álmodni sem lehetett. A megalakult
KGST-ben az állandó bizottságok, munkacsoportok hivatalos nyelve az orosz
lett. Évek, évtizedek után is itt mutatkozott meg, hogy nálunk nem megfelelő
ennek a nyelvnek az oktatása, mert eltekintve azoktól a szakemberektől, akik
a Szovjetunió egyetemein szerezték geológusi diplomájukat, nem sokan beszélik
szakmai tárgyaló szinten ezt a nyelvet. Hasonló a helyzet Romániában és az
NDK-ban is. A csehek, lengyelek, jugoszlávok és főleg a bolgárok viszont min
den nehézség nélkül kommunikálnak egymással. Ez a körülmény nemcsak
azzal jár, hogy tolmácsolással tovább tart a tárgyalás, hanem azzal is, hogy
gyakran elvész a mondanivaló szelleme, sava-borsa a gyakran körülírással
lefordított anyagokban. A magyar nyelv nagyon tömör, szép célraorientált
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fogalmazást tesz lehetővé, amit még az anyanyelvi színtű fordítás sem tud
visszaadni, ezért ez a körülmény hátrányt is jelent számunkra.
Esetenként nem a lényeg kerül megfogalmazásra és a folyékonyan tárgyalók
veszik át a vezető szerepet, ami néha bizony kacskaringós körmondatokban
rögződő szakmai fecsegesse válik.
Azután lassan megindult az idegenforgalom és megnyílt a magyar szakem
berek számára is a kiutazási, a világlátási lehetőség, és nem kis vívmánynak
könyvelhetjük el, hogy ma ezen a téren a KGST országok között hazánk
politikai-gazdasági vezetése nyújtja a legnagyobb eredményt.
A szocialista országokban minden nehézség nélkül, mint magánemberek is
utazhatunk, a tőkésországokba való kiutazást pedig döntően a gazdaságivamtáris lehetőségeink határozzák meg, bármely más szocialista országnál
kedvezőbb módon és mértékben. Megnyílt tehát a kommunikációs lehetőség
nyugat és kelet felé, helyesebben a szocialista és a tőkés országok viszonylatá
ban egyaránt. Sikeresen szerepelnek szakembereink a külföldi rendezvényeken,
világkongresszusokon, szimpóziumokon. Jelentős visszhangot keltő nemzetközi
nagyrendezvényeket tudhatunk magunk mögött és készülünk továbbiak meg
rendezésére, mivel a nemzetközi vezető bizottságok ide ítélték a rendezés jogát,
ami a szakmai elismerés és a bizalom jele is egyúttal. Nem szerénytelenség, ha
megemlítem, hogy a szocialista országok szakemberei is szeretik a magyarorszá
gi rendezvényeket. Szívesen jönnek ide a delegációk és jól érzik magukat ná
lunk. Elismerően nyilatkoznak a szakmai színvonalról, a rendezésről, a baráti
légkörről, a vendéglátásról és a nyíltságról, őszinteségről, amit itt tapasztalnak.
Tért hódított a két alapvető nyelv (orosz, angol) egyre fokozottabb mértékű
elsajátítása, már nem a tiltás, de a serkentés a divat és a többnyelv-ismeret pre
ferálása az ösztönzés egyik eszköze, az utazások, kiküldetések egyik rendező
elve.
Beáramlik folyamatosan a nyugati és a keleti irodalom. Megismerhetjük az
új elméleteket, módszereket, eredményeket a tudományos és a gyakorlati szak
irodalomban egyaránt. És még valamit megismerhettünk, hogy tudnillik az
átmeneti nyelvi-szegény, nemzetközi szerepléstől mentes időszak eredménye
ként kezdik „nélkülünk megoldani a mi területünk földtani problémáit".
Egyre-másra jelennek meg innen-onnan olyan irodalmi összefoglalások, melyek
térkép, szelvény és szöveganyaga egyaránt foglalkozik hazánk területével,
belemagyarázva valamiféle saját felfogást, gyakran magyar szerzőkre való
hivatkozás nélkül. Vonatkozik ez a szocialista országból eredő munkákra is, de
megtalálható ez a tendencia az információhiánnyal küzdő és rendszerint ezért
elnagyolt cikkeket megjelentető nagy nyugati cégek kiadványaiban. í m e itt a
másik véglet, a párja, ellentéte annak, hogy „mi a környezet ismerete nélkül is
boldogulunk". Előttünk ma világos, hogy egyik sem járható út és rajtunk múlóan oda kell hatnunk, hogy ezt azok is megtanulják, akik saját szakállukra raj
zolgatnak be országunk területére képződményeket, tektonikai vonalakat,
földtani képződményeket képviselő jelzéseket ! A nemzetközi kapcsolatok révén
ismeretessé váló, a világkongresszusok határozatai nyomán a hazai kutatások
során felismert földtani képződményeink nevezéktana és beosztásmetodikája is
változott az idők folyamán. Változott, finomodott, pontosabbá vált. A nyugati
kapcsolatok után a keleti, a szocialista országokból származó információáramlás
megtér m ékenyítőleg hatott a magyar geológiára is.
A kezdeti és elég hosszan tartó törekvések nyomán a földtani képződményein
ket elhelyeztük az általánosan elfogadott nemzetközi kor-beosztásokba és jól
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definiált monográfiák is születtek e tárgykörben. Később a korrelációs nehézsé
gek rámutattak az esetleges módosítási igényekre és korrekció-szükségletekre,
és nálunk is folyamatosan finomodtak a rendszerek, néhány akutan vitás
problémakör is megoldódott. Ezt követően a lemeztektonikai elmélet térhódí
tásával csaknem egyidőben nálunk is megkezdődött a litosztratigráfiai tagolás
preferálása, mely azóta is folyamatban van. Itt csak megjegyezni kívánom,
hogy a kőolaj-geológusok már kezdettől fogva elsősorban a litosztratigráfiai
tagolásra voltak utalva, hiszen a sporadikus fúrási információk pontszerű ada
tai nem tettek lehetővé megalapozott biosztratigráfiai és erre alapozott kronosztratigráfiai tagolást, az esetek túlnyomó többségében.
És itt be is fejezném ezt a gondolatsort, hiszen VADÁSZ Elemér 1970-ben
bekövetkezett halála, az ezt megelőző években pedig fizikai állapotában beállott
gyengülése következtében ebben a fejlődési szakaszban már nem fejtett ki
aktív tevékenységet.
Ezen gondolatsor után is, VADÁSZ Elemérrel való első találkozásom 35 éves
távlatából is — ami már történelmi messzeségként tekinthető — legfőbb ered
ményének és erényének summázható, hogy tanítványait, környezetét megtaní
totta gondolkodni. Földtanilag gondolkodni a földtani folyamatok logikája
szerint. Ez tükröződik aztán később könyvében is, de már a fiatal VADÁSZ
oktatási törekvéseiben is megnyilvánul.
A földtan iránti szeretet és a már elsajátított ismeretek, felismert igazságok
átadásának kényszere azután sok kellemetlenséget is okozott neki, különösen
életének abban a szakaszában, amikor nem volt módjában tanítani, amikor el
volt tiltva a tanítástól. Külföldre került, és főleg az 1956. őszén határainkon
túlra vándorolt valamennyi tanítványa megállta a helyét, és az otthonmaradot
tak is felelős vezető pozíciókat töltöttek, töltenek be évtizedek óta. Sokszor
megkérdezték tőlük különböző alkalmak során, hogy miben látják a lényegét
annak a hasznos útravalónak, amit az egyetemen kaptak, mint VADÁsz-tanítványok. Szinte kivétel nélkül valamennyien azt a választ adták, adják ma is
(jómagam is), hogy megismertette a földtani gondolkodást, az oknyomozó
logikát. Valamennyien tudják, tudjuk, akik hallgattuk, hogy nem volt briliáns
előadó, és előadásait általában olvasta, szemléltető anyagára néha csak oda
bökött, hátrafelé a hüvelykujjával.
De maga az anyag arányos felépítésű, logikus, modern, az ábrák szintén
korszerűek, szemléletesek, színesek voltak. És nem volt jegyzet ! Valamennyien
jegyzeteltünk, lázasan írtunk, rajzoltunk és figyeltünk. Nagyon praktikus elvet
fogadott el az akkori hallgatói többség: ha már el kell tölteni az időt az egyete
men, hát töltsük el hasznosan. Tanuljunk meg mindent ott lehetőleg, hogy az
egyetemen kívüli időnket egyéb dolgokkal foglalkozva tölthessük el. Ezzel
szemben nem ritka ma az a paradox helyzet, hogy a szülők és a diák is mindent
megmozgatnak az egyetemre bekerülés érdekében, azután a diák igyekszik
keveset ott-tartózkodni, amikor már benn van.
Nagyon hasznos volt az is, hogy VADÁSZ meghívta külön a hallgatóit a
Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Tudományos Akadémia előadásaira,
akkor is, ha történetesen ő maga nem adott elő. Ezeken az előadásokon meg
jelenni rangnak, megtiszteltetésnek számított. Nagyon sokat lehetett ott tanul
ni, nemcsak a földtan tárgyát, a vizsgálati metodikát illetően, hanem vitakész
séget, előadói-érvelési stílust is. Esetenként viharos vitáknak lehettünk tanúi és
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VADÁSZ professzor vitakészségének, nemegyszer dühös kifakadásainak, vérmes
megnyilvánulásainak is, de minden esetben vitathatatlan tekintélyének.
Tanúi lehettünk annak is, hogy látszólagos keménysége csak a szakmára
korlátozódott, egzisztenciálisan sem ellenfeleit, sem a korábban neki kellemetlenkedó'ket nem érintette. Nagy dolog volt ez és ma is az. Nagyon sok energiát
emészt — feleslegesen — az a helyenkénti gyakorlat, mely a beosztások változá
sával, a pozíciócserékkel járó villongások, törlesztések formájában nyilvánul
meg. Sok keserűséget, bánatot, nemegyszer betegséget, idegi megpróbáltatást,
infarktust okoz az ilyesmi. VADÁsznak mindezen megpróbáltatásokban része
volt, és becsületére valóan megőrizte saját egészségét, később sem pocsékolta
energiáit a „visszafizetésekre". Látnunk kell a történelmi távlatból is világosan,
hogy a nagy társadalmi átalakulások idején, mint a vesztes első világháború,
az azt követő 1919-es forradalmi átalakulás, majd annak leverése utáni időszak,
mint „történelmi keret", tartalmazott olyan embercsoportokat, amelyek tag
jai kiálltak elveikért, odaálltak a jónak tudott irányzathoz és szenvedték követ
kezményeit rendszerük alulmaradása esetén. Nehéz ilyenkor tisztán látni és
nehéz a szakmai értékeket egy emberen belül a politikai állásfoglalástól külön
választani. VADÁSZ egyetemi tanár lett ! Vágyai beteljesültek. Taníthatott.
De 1919 bukása után mennie kellett. Szájhagyományi anekdotákon kívül
jegyzőkönyvek is rögzítik, hogy vele is, mint más akkor nem kívánatos elemmel
mi lett.
Tény az, hogy jó tudományszervező volt, tudós, szakember, mégsem marad
hatott. Később mint láttuk, a másik nagy változás, a II. világháborút követő
felszabadítás nyomán végbement politikai változások ismét visszahelyezték a
katedrára és bizonyított ! Megteremtette a magyar geológusképzést, előkészí
tette, megtervezte a képzési tanmenetet.
Róla is nagyon sok anekdota és adoma kering mint általában az olyan kollé
gákról, pályatársakról, akik már nem élnek, nincsenek közöttünk.
Ezek egy részénél még megvan a visszacsatolás lehetősége, hiszen a kortársak,
az együttműködők, egykori munkatársak, tanítványok még aktívak vagy elér
hetők, más részénél már nem kontrollálhatók a legendák, anekdoták eredete,
valós alapja. VADÁSZ Elemérnél az előbbi helyzet állt elő, hiszen számos tanít
ványa a hazai geológus társadalom derékhadát képviseli és aktív tevékenysé
gük a földtan valamennyi területén nyomon követhető. Ez VADÁSZ oktatói
tevékenységének hatása. Nyilvánvaló, hogy a tanítványok másképpen viszo
nyulnak egykori professzorukhoz, mint azok akik nem voltak vele ilyen kap
csolatban. Tény és való, hogy még azok is mindig szívesen és tisztelettel jártak
hozzá vissza, akik időközben sokat fejlődtek, magas beosztásokba kerültek,
jelentős vagy vele azonos tudományos, állami elismerésben részesültek.
Mindenkinek tudott nyújtani valamit. Valamit, amire éppen szüksége volt.
A rászorulókat sohasem utasította vissza. A diákoknak éppen úgy tudott taná
csokat adni, mint minisztériumi vagy minisztertanácsi feletteseinek. De azért
ne gondolja senki, hogy valamiféle mikulásos, télapós nyájasságról, csupa derűs
jóakaratról volt itt szó.
Nem ! Igen kemény, sokszor mogorvának tűnő magatartás mögé rejtette
jóinpulatát. A lényeg itt a magatartás eredménye és nem a módja, nem a külső
sége. Láttam haragos dühkitöréseit, majd hirtelen pianissimóba átcsapó,
megfontolt, okfejtő megnyilvánulásait. Mellette dolgozva ismertem az elmé
lyülten dolgozó embert, a munkájában minduntalan megzavart tudóst, a lázas
ügyintézőt, az oktatás terén tréfát nem ismerőt szervezőt, a fáradhatatlan,
б Földtani Közlöny
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teherbíró terepi geológust. Volt humorérzéke ! Gyakran gúnyolta saját magát
és munkáját. Emlékszem egyszer reggel, amikor a földtan kapcsolatáról írt
tanulmányának vázlatáról kérdezte az asszisztenciát, a szokásosan felsorako
zott fehérköpenyesek rang szerinti sorrendben válaszoltak. Nagy összefüggése
ket tár fel —- így az egyik, hatalmas koncepció — mondta a másik, egyedülálló
rendszerkapcsolati felismerések — folytatta a harmadik, én az egészet nem ér
tem — csúszott ki a számon.
Apró szemei ravaszul felcsillantak, és felnevetett: én sem értem ! de gondol
kodásra késztet ! És úgy nevetett, hogy a könnye is kicsordult, hatalmas öklei
vel dörzsölte el az arcán. Azután hirtelen elkomolyodva kezdte kiadni a fel
adatokat.
Mindent alárendelt a geológiának. Magánéletét, saját érdekeit, idejét, min
dent ! A legfiatalabbak zsenge földtani megfigyelését éppolyan komolyan hall
gatta, mint az elismert tudósokéit. Nagy érdeklődéssel faggatott szófukar,
szerepelni nem tudó vagy nem szerető embereket, ha úgy vélte, hogy tudnak
újat mondani, ugyanakkor vérig sértve torkolta le az ismert szakembereket is
akár a Társulat vagy az Akadémia széles hallgatósága előtt. Ami minket akkor
leginkább megragadott, az egységes szemlélet, a logika, a módszertan, a követ
kezetesség és követhetőség a földtani gondolkodásmódban és munkában.
Egységes szemléletű általános és elemző földtant és földtörténetet adott elő,
kiérlelt és mégis folyamatosan korszerűsített egységes, azonos nézőpontból
feldolgozott Magyarország földtanát oktatott.
Kőszénföldtana, bauxitföldtana a kor élvonalába tartozó ragyogó összefog
lalások. Ténylegesen megvalósította a geológusképzést. Könyveibe, tananya
gába bevette a legfrissebb ismereteket és kritikailag is értékelte azokat. Ez a
képzés tette azután lehetővé, hogy az egységes ismeretekre szert téve meg
tudtuk keresni a tovább vezető utat. A problémalátás nagy előny volt szá
munkra — tanítványai számára — azokkal szemben, akik különböző mozaikok
ból voltak kénytelenek összerakni ismereteiket és ezek a mozaikok korántsem
jelentőségüknek megfelelően súlyozottak, vagy fontosságuk szerinti terjedel
műek. A mozaikok írói, előadói (természetesen), a saját témájukat, anyagukat,
mondanivalójukat tartják a legfontosabbnak és nemhogy diák, de felnőtt
tapasztalt szakember legyen a talpán, aki eligazodik közöttük, mérlegel, át
értékel és szintetizál ezekből. Nos, VADÁSZ Elemér ilyen szakember volt és mi
ezt a szintézist készen kaptuk tőle. Készen kaptuk az összes előnyével és hibái
val együtt. Kétségtelen viszont, hogy előnyei nagyságrendekkel felülmúlták a
fogyatékosságokat. Előnyös volt, akár a tudományos pályán helyezkedett el
valaki, akár az ugyancsak általa forszírozott ipari geológiai szolgálatoknál.
Aki ez utóbbiaknál nyert alkalmazást tapasztalhatta, hogy a helyi ismeretek
gyors elsajátítása után mennyi előnye van másokkal szemben a földtani mun
kálatok területén akár a jelenségek megléte, akár perspektívák értékelése,
kutatási tervek készítése terén. Tanítványai is, de azok is, akik idősebbek vol
tak és azok is akik nem kedvelték, rendszeresen vissza-visszajártak hozzá
konzultációra, beszélgetésre, eszmecserére, vagy azért, mert szükségük volt
valamire, valamilyen támogatásra, valaminek elintézésére. Már kora reggel
láttam benn ülni nála idősebb generációink egyikét-másikát.
Azokat is, akiket a nyilvánosság előtt gorombán leintett és azokat is, akiket
kedvelt. Nem volt válogatós az információforrások tekintetében, de az adat
helyességére, valódiságára kényes volt. Több oldalról is ellenőrizte a számára
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gyanús híranyagot. Noha német alapossággal dolgozott, nagyon nem szerette
a germanizmust a nyelvezetben és kínosan igyekezett mindennek a magyar
megfelelőjét kitalálni. Hatalmas jelentőségű tette volt, hogy keletre nyitott,
akkor, amikor hosszú ideig hazai geológusaink mindent a nyugati irodalom és
tapasztalatok alapján próbáltak megoldani. Emlékezetes VAEENCOV professzor
meghívása, aki az első szovjet földtan-tudósként tartózkodott hazánkban és
éppen VADÁSZ ismertetése alapján alkothatott átfogó fogalmat országunk föld
tani viszonyairól. — Ennek a találkozásnak később is nagy hatása volt az egész
magyar földtanra. Ezt állapíthatjuk meg még akkor is, ha ennek az irányzatnak
is voltak „kinövései" és egy időben a mindent innen származtatóknak korábban
tett megállapításai később revízióra szorultak. Ezután volt egy olyan nézet is,
mely a magyar föld geológiai problémáit magyar földön akarta megoldani, a
kitekintést az országhatárokon túlra nem tartotta szükségesnek. Ez is egyfajta
megmagyarázása volt a tényhelyzetnek, mert az elzártság előbb keletkezett,
mint az annak szükségességét igazoló magyarázat. Igen, volt ennek az időszak
nak valamiféle szelleme, szokása, amit úgy fejezhetnék ki legjobban, hogy úgy
„illett tenni, úgy illett viselkedni". Ehhez tartozott ez a jelenség is. A fiatalok
már nem emlékeznek, nem emlékezhetnek rá, mi idősebbek sem szívesen. Nem
is beszélünk, nem is írunk róla. Korábban sem tettük !
De most VADÁsz-emlékezésünk nem is lenne korhű, ha nem említenénk
néhány jelenséget, ami most bizarr, de akkor valóság és elfogadott, elfogadta
tott tény volt. A centrális irányítás, és a mindenre kiterjedő központi akarat
érvényesítése idején pl. ha a főnökök benn maradtak a hivatalban, jóval mun
kaidő után, a beosztottaknak sem „illett" korábban távozniok. Nem volt ez
kimondva, leírva sehol sem, de „jegyezték" azt, aki kilógott a sorból.
Ilyen volt a munkaidő előtti megjelenés igénye is, újságolvasás, ill. az újság
hírek megvitatása céljából. Ez nem különösképpen megvetendő nevelési törek
vés, de nem sokat ér, ha a termelékenység nem nő, a hatékonyság nem fokozó
dik utána, hanem a korai hivatali megjelenést békés csevegés és házon belüli
munkanélküliség követi. Ennek az időszaknak volt terméke az a szituáció is,
melyet csak akkor, azon körülmények között lehetett létrehozni, hogy ti.
a Magyarhoni Földtani Társulatnak évekig nem volt összehíva a közgyűlése,
választmánya, és nem az alapszabályoknak megfelelően történt irányítása sem.
Egy időben a patinás „magyarhoni", az 1848-as ősi elnevezés is valamilyen
reakciós képzetet keltett egyesek felfogásában és a „hont" elhagyták, csak
„magyar" Földtani Társulat volt az elnevezés. Hogy miért? Hát ezt nehéz
volna megmagyarázni. Én a nehéz és az egyre nehezedő gazdasági és politikai
helyzetről való figyelem elterelő pótcselekvésnek minősítem. Nem tudom, ma
élő szaktársaink közül, visszavetítve a múltba, melyik hogy csinálta volna —
akkor. Mindenesetre a földtan ügyét szilárdítani szándékozott VADÁSZ Elemér,
amikor a kor szellemében, annak lehetséges eszköztárát felhasználva irányította
a Társulat munkáját.
Minden korszaknak, történelmi időszaknak meg van a követelményrendszere.
Szerencsés, ha az igények és a vezetők sajátosságai megegyeznek. Vannak ki
mondottan rendcsináló típusú vezetők, akik nagyszerűen eligazodnak a zűr
zavarban és világosan látják a kiutat. Amikor rend van, akkor már nem tudnak
mit kezdeni ezzel és magukkal és jobb híján egy rendteremtésre igényt tartó
helyzetet produkálnak. Vannak viszont olyanok, akik a békeidő rendjéből
aranykort varázsolnak, és ahhoz értenek legjobban, hogy a zavaró körülmé
nyektől mentes légkört hogyan fordítsák a köz javára. A régi rómaiak egy kiváló
6
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hadvezéri tulajdonságokkal rendelkező férfiút az eke szarva mellől hívtak el
diktátornak, aki miután megnyerte Róma számára a háborút, visszatért a föld
műveléshez. VADÁSZ Elemérnek a magyar geológusképzés megteremtésében
meg kellett vívnia a harcot az órákért, a tanítandó tárgyakórt, nyilván mások
rovására.
Senki nem mondott le (és ma sem mond le) önként az általa oktatott és leg
fontosabbnak tartott tárgyak tanításáról egy változásnál. Ma, sajnos pontosan
egy reciprok folyamatnak lehetünk tanúi: a természettudományok művelésé
nek és ezzel kapcsolatban a természettudományi pályák, munkahelyek társadal
mi devalválódásának. Sajnos, olyan embercsoportok részéről is, akik igénylik,
birtokolják és használják a természettudományok és a műszaki tudományok
által nyújtott szolgáltatásokat, eszközöket, előnyöket természetesen idegen,
külföldi gyártmányok révén. Nagyon sok intő szó, és az utóbbi időben vészjel
zés hangzott el arra vonatkozóan, hogy ha nem zárkózunk fel vagy legalább
nem igyekszünk műszaki-természettudományi lemaradásukat mérsékelni, ak
kor katasztrofális helyzet állhat elő fejlődésünkben, és nem sok reményünk
lehet — nem a felzárkózásra —, hanem az elmaradás növekedésének mérséklé
sére sem. Hasonló a helyzet a mi szakmánkat, a geológiát is erőteljesen érintő
alapanyagtermelés és bányászat területén is.
Az a körülmény, hogy a második világháborúból vesztesként kikerülő Ma
gyarország meg tudta indítani amúgy is elmaradt iparát, abban nagyon nagy
szerepe volt a hazai bányászatnak és az alapanyag-termelésnek. Nem véletlen,
hogy az új társadalmi és gazdasági rend alapjait lerakó politikai vezetés első
ként a bányákat, majd a bankokat államosította. VADÁSZ Elemér tanítványai
munkája nyomán valamennyi korábban ismert ásványfajtáink készlete meg
többszöröződött sőt, új ásványfajták, hasznosítható nyersanyagforrások fel
fedezésére és számbavételére is sor került. Ha csak a legfontosabb energiahor
dozót, a szénhidrogéneket említem, elmondhatom, hogy a ma ismert és ipari
mérlegben nyilvántartott összes szénhidrogénkincs 95%-át a felszabadulás
után kutattuk fel, ismertük meg és vettük birtokba.
De említhetném a szénbányászatot is, hiszen VADÁSZ maga is bányageológus
volt azokban az időkben, amikor tanítani nem engedték. Tapasztalatait egyik
alapvető munkájában, a Kőszénföldtanban szintetizálta. Nagyon figyelemre
méltó tevékenysége volt, hogy ajánlotta, szorgalmazta, megszerveztette a bá
nyavállalatokkal (a kutató és termelő jellegű munkát végzőknél egyaránt) a
geológiai szolgálatot.
Erre az időre esnek az első készletkataszterek, készletmérlegek, majd prog
nózisok elkészítésének és ezekre alapozva a földtani kutatási tervek, ötéves
tervek és távlati tervek összeállításának nagy-nagy munkálatai, hatalmas erő
próbája az újszerű, szisztematikus földtani tevékenységnek. Azóta a történelem
fényesen igazolta ezek szükségességét és helyességét.
A „matematikát nem szerető" VADÁSZ Elemért gyakran emlegetik olyan
eseteknél, amikor a „klasszikus" földtani módszerek pejoratív idézgetése kerül
szóba. Sokan talán már, mások esetleg még nem tudják, hogy a VADÁsz-tanszéken és az ő segítségével nőtte ki magát önálló tanszékvezetővé és indult a
világhír felé a sajnos nagyon korán elhunyt EGYED László geofizikus akadémikus
is, aki a VADÁSZ vezette földtani kirándulások, terepi bejárások szorgalmas,
diákosan fürge és érdeklődő résztvevője volt. VADÁSZ hívta meg az ELTE-re az
igencsak számszakian műszaki beállítottságú kiváló bányamérnököt, a szintén
idő előtt eltávozott KÁPOSZTÁS Pált is. Mi, volt hallgatói, munkatársai tudjuk
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elbeszéléseiből, hogy a tőkés bányavállalatnál a földtani ismeretek értékét és
hasznát nagyon is a számok tükrében kellett vizsgálni és előterjeszteni a tulaj
donosok számára. És itt érdemes megállni egy pillanatra és javasolni annak
vizsgálatát, hogy lehettek a magánkézen levő bányák gazdaságosak, sőt tulaj
donosaiknak, családjuknak, környezetüknek kifizetődőek, a maiak (az államo
sítás és a fejlődés egy gyors szakasza után) gazdaságtalannak minősülőek.
Félreértés elkerülése végett nem a rossz minőséget, kis mennyiséget nehéz,
költséges módszerekkel művelő, fogyasztót nem találó, sok embert feleslegesen
foglalkoztató bicska-bányákról beszélek. Nem ! Azokról a korábbi gazdaság
politikai koncepciók (XI., XII. MSZMP Kongresszus határozatai) alapján
módszeres, tudományos földtani kutatómunkával felfedezett lelőhelyekről,
vagy bővített készletű bányákról, melyek egyike-másika, s hovatovább zöme
alapvető nehézségekkel küzd: gazdaságtalanná vált, bizonyos rendezőelvek
alapján foganatosított szabályzók következtében. Nem szakmám, mélyebb
összefüggéseit sem ismerem okainak. Sok cikk jelent meg, elemzés történt gaz
dasági vonatkozásban. A bányák informátorai műszaki vonatkozásban pedig
gyakran hivatkoznak a megkutatottság hiányára, a nem várt és rosszabbodó
vagy a vártnál rosszabb geológiai viszonyok okozta nehézségek bekövetkezésé
re. Egy azonban tény, és sajnos egyelőre nem reverzibilis jelenség, a bányák
vonzerejének csökkenése, a munkaerővándorlás kritikus méreteket öltött egyes
helyeken. Okainak felderítése, orvoslására terápia kimunkálása ma már nem
csak bányászati-műszaki-gazdasági feladat.
Ami a földtani kutatásokra ebből vonatkozik, az is sokrétű. Néhány szem
pontot talán érdemes megemlíteni. Az egyik idevágó tény, hogy a régóta művelt
szénbányák szénkészleteinek növelése volt az igény korábban, ami szinte vala
mennyi bányaterületen meg is történt. Felvetődik a kérdés azonban, hogy ha a
mikrostruktúraval rendelkező bánya működtetése gazdaságtalan, a közelében
megkutatott közel azonos kondíciójú telepekre bányát nyitni nem érdemes,
akkor mi szükség van földtani kutatásokkal tovább bővíteni a „gazdaságtalan"
készleteket. Véleményem szerint meg kell vizsgálni, mely művelések miért
gazdaságtalanok, mennyi ebből a szervezés, vezetés, bérgazdálkodás stb.
rovására írható és mennyi a természeti adottságok, a világpiaci viszonyokból
származó szituációk bűne. Ha a tőlünk függő tevékenységeken javítunk, kom
penzálja-e az általunk nem befolyásolható tételek hatását. Egy másik kérdés
a geológiai viszonyok romlása, a megkutatottság hiánya stb. Itt is precízen
meg kell különböztetni a bányatervezéshez szükséges ismeretek megszerzésének
tudatos mellőzését, attól, hogy nem volt pénz, vagy másra (fontosabbra) kellett
a pénz, kellett a szén és szükségből indult a bányatelepítés, vagy tudtak ugyan
a nehézségekről, de időközben más technológia-technika került be az országba
és az nem hozta a kívánt eredményt, sőt problémákat okoz. Mindezeket azért
mondom, mert VADÁSZ professzor szokta emlegetni, hogy a kutatás és a prognó
zis nem „béljóslás" amit a régi rómaiaknál a papok műveltek. Ennek a munká
nak a megfigyelések alapján megállapítható tények, ezeknek csoportosításából
fakadó tapasztalatok, és azon vizsgálati metodikákkal alátámasztott ismeretek
halmazán kell alapulnia, melyhez az ismeret többletet a szellemi munka adja.
Minél nagyobb számú a korrekt adat, minél biztosabbak az összefüggések prog
ramjai, annál alkalmasabbak a matematikai formulák a valóság modellezésére.
VADÁSZ professzor az előbbiekre tanított, az utóbbiakra pedig számos kiváló
matematikai vénájú szakember, alkalmazott matematikus, számítógép specia
lista áll rendelkezésre. Kétségtelen, hogy mi is elérkeztünk a gazdálkodó-szem-
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léletű, piacorientáltságú és igényű fejlődési szakaszhoz. Érdemes tehát azt is
vizsgálni, hogy másutt (hasonló nagyságrendű országban és azonos vagy közel
azonos, sőt lényegesen kevesebb termelési produktumú államban) miért éri meg
a bányászat és minek, milyen mértékű, típusú földtani viszonyú nyersanyagá
nak kitermelése miért lukrativ. Említhetem Ausztria, Olaszország, Csehszlová
kia, Jugoszlávia, Bulgária, a Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország,
Törökország, Portugália stb. példáit. Nagyon tanulságos eredményre vezethet
pl. az ÖMV (osztrák olajipar) — OKGT (Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt)
ilyen jellegű összehasonlító vizsgálata. Vagy akár a lignitbányászat összehason
lítása másokkal. Az elmúlt évtizedek földtani kutatásai nyomán megismert
lignitvagyonunk jóval nagyobb felhasználást, igénybevételt tesz lehetővé.
Ismeretesek gazdasági nehézségeink, melyek a tőlünk független világpiaci
viszonyok — számunkra kedvezőtlen — változásai miatt állottak elő. De isme
retesek azok a hibáink, hiányosságaink is — lassú reagálás, a pazarlás eltűrése
stb — melyek kijavításával sok mindent kompenzálhatnánk.
Mai szóhasználattal élve VADÁSZ Elemér innovatív egyéniség volt a tekintet
ben, hogy felismerte az újat, a jövőben fontossá válót és erre környezetét is
ösztönözte; kreatív is volt abban az értelemben, hogy szorgalmazta az új fel
ismerések nyomán fakadó tennivalók elvégzését, megvalósítását.
Ma ezeket a kifejezéseket mindenki könnyedén hangoztatja (talán túl sokat
is !) és tehet is a megvalósításáért valamit. Hivatalos támogatásban részesül
minden vonalon.
VADÁSZ idejében ez nem így volt, sőt ! Ezért is és a kor általános gyakorlatá
nak megfelelően is pressziót gyakorolt a geo-társadalomra és környezetére a
megvalósítás érdekében. És nemcsak a legendás szlogenjei, aforizmái, hanem a
keményen következetes magatartás miatt is, elsősorban nem kedvelői nevezték
el „geocézárnak". A gyors történelmi változások, az egyszer fenn, egyszer lenn
időszakok átélő részesei gyakran saját magukkal is szembe kerülnek.
Mert valójában ki lehet „császár" ? ! Sokan megfogalmazták már, hogy aki
felismeri korának általános követelményeit, a néptömegek igényeit, azt ki
tudja fejezni, tud az akkoriban elvárt hangnemben szólani (meg tudja lovagolni
a szituációt), olyan hatással van az emberekre, hogy követik.
Mert nagyon sok „cézár" beleszületett a császárságba és nem tudott vele mit
kezdeni, mások csak saját hasznukra voltak képesek fordítani ezt a lehetőséget.
VADÁSZ Elemért művei, eredményei, hatása a magyar földtanra vitathatatlanul
a magyar föld nagy kutatói a magyar geológia nagy egyéniségei — a legnagyob
bak közé — emelik.
Ez akkor is igaz, ha egykori vizsgálódásainak eredményei mai szemmel nem
nagy jelentőségűek vagy egyszerűen másnak minősülnek, megállapításainak
egy része módosításra szorul. Ügy gondolom azonban, hogy személyiségének
értékelése egyre tárgyilagosabb, tisztultabb lesz és abban biztos vagyok, hogy
a vadászi modellnek tökéletesítése mit sem változtat azon a tényen, hogy a
második világháborút követően az ő hatása volt a magyar földtan egészére
vonatkozóan mindmáig terjedően a legnagyobb és legmaradandóbb.
A kézirat beérkezett: 1985. X I . 20.

