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Vadász Elemér a magyar-szovjet barátságért* 
Bíró Gyula** 

Tisztelt Díszülés ! 
A Magyar—Szovjet Baráti Társaság Országos Elnöksége és a magam nevében 

szeretnék köszönetet mondani azért a nemes kezdeményezésért, hogy díszülésen 
emlékezünk meg VADÁSZ Elemér kiemelkedő, sokoldalú munkásságáról. 

Örömünkre szolgál, hogy VADÁSZ Elemér akadémikus születésének 100. 
évfordulóján, a professzor nemzetközi jelentőségű geológiai munkássága mellett 
— e megemlékezés keretében — fő vonásaiban felidézhetjük e nagy tudósnak 
a magyar—szovjet barátság erősítése érdekében kifejtett politikai tevékeny
ségét is. VADÁSZ Elemér hazánk és a Szovjetunió közötti tudományos együtt
működés szószólója és támogatója volt, s mint a Magyar—Szovjet Barát i Társa
ság elnöke, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar—szovjet barátság és 
együttműködés elmélyítésében. 

A köztiszteletben álló tudós 1949-ben kapcsolódott be az újjászervezett 
Magyar—Szovjet Társaság munkájába, s az Országos Vezetőség tagjaként 
tevékenykedett . A Társaság ez időben a szovjet kultúra hazai népszerűsítése 
során számottevő eredményeket muta to t t fel. — Emellett mind nagyobb figyel
met szentelt a szovjet tudományos tapasztalatok megismertetésére is. 

Szervezetünk az 1956-os ellenforradalmat követően, 1957. június 15-én ala
kult újjá Magyar—Szovjet Baráti Társaság néven. A Társaság elnöki tisztét 
VADÁSZ Elemér professzor jó néhány évig töltötte be. A későbbiekben — 1970-
ben bekövetkezett haláláig — alelnökként tevékenykedett a népeink közötti 
barátság és együttműködés erősítésén. 

Az volt a véleménye, hogy legyünk büszkék a felszabadulás óta elért kultu
rális és tudományos eredményeinkre, és ezekkel együtt ismertessük meg né
pünkkel a szovjet kultúra és tudomány eredményeit. ,,A Társaság működése 
által legyen még bensőségesebb és őszintébb a magyar—szovjet viszony" — 
hangoztat ta . 

Óvott egy korábbi korszakban elkövetett hibák megismétlésétől. Ezért arra 
hívta fel a figyelmünket: „Ne utánozzuk, hanem kövessük a mi lehetőségeink
nek, helyi adottságainknak megfelelően a Szovjetuniót." 

* Elhangzott 1985. I I I . 1-én, a Vadász Elemér születésének 100. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen. 
** A Magyar—Szovjet Baráti Társaság főtitkára. 
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VADÁSZ Elemér akadémikusnak az MSZBT-ben végzett politikai és tudomá
nyos tevékenységéről szólva el kell mondanunk, hogy azt is a tudósi és tanári 
munka magasra te t t mércéjéhez igazítva végezte. 

VADÁSZ Elemér professzor politikai tevékenységében fontos szerepet kapott 
a békéért vívott harc is. A béke, a tudományos tevékenység lehetősége, az élet 
— szorosan összetartozó dolgok voltak számára. Ezt ő maga így fogalmazta 
meg: „Szocialista országépítésünk léte, lehetősége, életeleme nélkülözhetetlen 
biztosítéka a tar tós béke, amiért a Szovjetunió harcol, s amelynek megterem
téséért mi is küzdünk. E békeharcban a tudomány fegyverei nem hallgathat
nak el, hanem megnövekedett jelentőséggel működnek". 

A Társaság munkájában fontosnak ta r to t ta a tömegekkel való szoros kapcso
latot. A mozgalom egyik alapvető feladatának a politikai nevelőmunkát tekin
te t te . „Az MSZBT akkor fogja jól betölteni hivatását, ha egész népünket arra 
neveli, hogy saját szemével lássa meg a dolgokat, a saját gondolataival jusson 
el a megismerésig, a meggyőződésig" — vallotta. 

Mint ismeretes — a földtan történetében alapműként számon ta r to t t alkotá
sát — a „Magyarország földtanát" — 1964-ben orosz nyelvre is lefordították, 
amelyet a következő szavakkal ajánlott a szovjet olvasóknak: ,, . . . fogadjáka 
szovjet elvtársak a magyar—szovjet barátságunk szerény jelképéül a szerző 
részéről, aki ennek a baráti kapcsolatnak egyik legrégibb, meggyőződéses ma
gyar híve, hirdetője és szervezője is ." 

Ügy gondolom, hogy a VADÁSZ vezette Országos Elnökség és a mozgalom 
tényleges teljesítményének elismerését legjobban jellemzi az a kimagasló 
kitüntetés, amelyet az MSZBT I I I . Kongresszusán jelentettek be: a Magyar— 
Szovjet Barát i Társaságot eredményes tevékenységének elismeréseként a Mun
ka Vörös Zászló Érdemrendjével tünte t ték ki. VADÁSZ Elemér, a Társaság elnö
ke ugyancsak 1960-ban eredményes tudományos és közéleti tevékenysége elis
meréséül a Munka Vörös Zászló Érdemrend kitüntetésben részesült. 

Amikor VADÁSZ Elemér professzor emlékét idézzük, akkor személyében, a 
nemzetközi jelentőségű tudósra, a fiatalokért, a jövőért dolgozó pedagógusra, 
a reformerre, a humanistára, a békeharcosra, a magyar—szovjet barátság 
nagyszerű képviselőjére egyaránt emlékezünk. Munkásságát, életművét törek
szünk megismertetni mozgalmunk aktivistáival, napjaink és a jövő nemzedéké
vel is. 


