
CSENDES KOSZORÚZÁS

Az idő kedves volt azokhoz, akik folyó év április 8-án 
11 órára kiballagtak a Kerepesi temetőbe a nagy magyar 
természettudós, a geofizika atyja, EÖTVÖS Loránd sírem
lékéhez. A tavaszi nap sugarainak simogatása, a kicsit erős 
szél felfrissítette az utódokat, a koszorúzásra megjelente
ket. Az ünnepi pillanatig, azaz a koszorú elhelyezésig még 
néhány perc rendelkezésünkre állt, s jó alkalom volt a be
szélgetésre. Felidéztük a Geofizikai Intézet névadójának 
világhírű műszaki alkotásait (az ingákat és azokkal elért 
eredményeket stb.), természetszeretetét, amely jól tükröző
dik a hegymászásokban és az ott készített remek üveg
diákban.

Közben Farkas István, a MGSZ főigazgatója és 
BODOKY Tamás, az ELGI igazgatója elhelyezte a koszorú
kat EÖTVÖS sírjának talapzatán. Ünnepi beszéd nélkül,

néma csendben. A csend a kicsiny ottlévő csapat őszinte 
tiszteletének megnyilvánulása volt.

Lehettünk volna többen is, hiszen az április eleji évzáró 
MGE közgyűlésen felhívtuk geofizikusaink figyelmét a 
koszorúzásra. Ennyien voltuk, de úgy hiszem, az egész 
szakmai társadalom nevében tisztelegtünk EÖTVÖS Loránd 
emléke előtt.

Néhány percet még álltunk EÖTVÖS síremlékénél, be
szélgettünk, többek között arról, hogy rendbe kell tenni az 
egész sírhelyet (talapzatot, hátteret, mellszobrot). Már 
hazafelé ballagtunk, amikor megerősödött bennünk (ELGI- 
sekben), hogy rendbe tesszük az egészet. Csendben, de 
EÖTVÖS emlékéhez méltóan.

Baráth István

FELHÍVÁS
A Magyar Geofizikusok Egyesülete, az MGE 2004. áp

rilis 27-én ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját.
Az egész napos ünnepi programot szakmatörténeti és 

egy-egy érdekes kutatási eredményről szóló előadásokkal 
kívánjuk emlékezetessé tenni.

A fentiekkel kapcsolatban kérjük.
1) Aki rendelkezik érdekes — az Egyesület életében 

fontos, vagy kiemelkedő szerepet megörökítő fotóval, az 
legyen szíves eljuttatni BELLÉR Éva egyesületi titkárhoz. A 
képanyag bekerülhet az ünnepi alkalomból megjelenő kb. 
350 oldalas könyvbe. A fotót visszaszolgáltatjuk.

2) Aki szeretne hozzájárulni a rendezvény költségeihez

az a felkínált összeget fizesse be bármikor, de legkésőbb 
folyó év november 30-ig az egyesületi titkárnak. Egyéni 
támogatóink listáját a Magyar Geofizika 50 éves jubileumi 
külön számában leközöljük.

3) Az ünnepi rendezvénnyel kapcsolatos jó ötleteket, se
gítő szándékú javaslatokat a Jubileumot Előkészítő Bizott
ság (JEB) bármelyik tagjához szíveskedjenek eljuttatni.

Köszönettel

Baráth István, a JEB elnöke
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