
V ID A C S A L A D A R  E M L E K E Z E T E

1966 február 17-én reggel ismét megjelent a halál, hogy pontot te
gyen egy szerénységben példamutató, vezetésben kiváló, eredményekben 
gazdag, murikaszerető és őszinte barát életének végére. Dr. Vidacs Ala
dárt vesztettük el, aki 1954 óta fáradhatatlanul és töretlen derűlátással 
kutatta a Mátra hegység színesére teléreit. Ahol már minden kutató el
vesztette reményét, ott Vidacs Aladár még tovább dolgozott. Szorgalmát 
gyakran koronázta siker. Az árkok mélyéről egyre-másra kerültek fel
színre a csillogó érces törmelékek, mintha az alapos munka eredményét 
kívánták volna bizonyítani. A Nyugat-Mátrában munkája során 7 új érc- 
telér vált ismertté, melyet napjainkban kapcsolnak be a gazdasági vér
keringésbe, a termelésbe. Még be sem fejezte munkáját az első helyen, 
máris új területek kutatásához kezdett. A középső Mátrában 1958 óta 
kereste a felszínen nem látható, de a mélyben feltételezhető ércteléreket. 
A rendíthetetlen akarat és az alapos munka itt is meghozta eredményét 
és újabb 10 érctelért tárt fel. A Kelet-Mátrában új, nagymélységű ércte
lepet ismert fel. A sors azonban nem engedte, hogy munkája megérde
melt gyümölcsét élvezze, annak végső befejezése előtt ragadta el a kö
nyörtelen halál.

Vidacs Aladár nemcsak a munkájában volt példamutató, nem múlt 
el nap, hogy közvetlen beosztottjai ne érezték volna, gondjuk az ő gond
ja, eredményeik az ő öröme is.

Jó barát volt, bárki bizalommal fordulhatott hozzá, segítség vagy jó 
tanács nélkül senkit sem hagyott. A Földtani Intézeten belül és kívül — 
akik ismerték — szerették és becsülték. Elvesztése nagy űrt jelent a geo
lógusok sorában, a Mátra-hegység kutatói körében, valamint a barátai 
között, akik számára mindig volt egy bíztató szava. Vidacs Aladár átad
ta a kulcsot, mellyel ő a magyar föld kincsét kutatta, mi átvettük tőle 
és igyekszünk munkáját az ő szellemében a kiteljesedésig folytatni.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Varga Gyula


