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A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

A Magyar Geofizikusok Egyesületének keretében 
működő Szeniorok Bizottsága 2001-ben tizedik 
alkalommal rendezte meg a szeniorok tanulmányi 
kirándulását. E jubileumi évben 2001. szeptember 19-én a 
Mecsekére Rt. Környezetvédelmi Bázist látogattuk meg 
Kővágószőlősön, majd megtekintettük Pécs 
nevezetességeit.

A tizedik mérföldkő egy kis visszapillantásra is ösztönöz. 
Eddig az alábbi intézményeket, illetve városokat látogattuk 
meg a szeniorok tanulmányi kirándulásainak keretében:
1992 MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete, 

Sopron
1993 Miskolci Egyetem és Tokaj,
1994 Demjéni olajmező és Eger,
1995 Ság hegy és Somló,
1996 Algyői olajmező és Opusztaszer,
1997 Ógyallai Obszervatórium és Komárom,
1998 MTA Csillagászati Intézet Napfizikai 

Obszervatóriuma, Debrecen,
1999 Tatai Szabadtéri Geológiai Múzeum és Agostyáni 

Arborétum,
2000 Gánti bauxitbánya és Pannonhalma,
2001 Mecsekére Rt. Környezetvédelmi Bázis, Kővágó

szőlős és Pécs.
A 2001. évi tanulmányi kiránduláson 58 fő vett részt. 

A Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöke, dr. Tóth 
József is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az 
eddigiektől eltérően a Budapest—Pécs utat menetrend 
szerinti vonattal tettük meg, majd a pécsi pályaudvarról 
bérelt autóbusszal utaztunk Kővágószőlősre. Dr. SzüCS 
István, a Magyar Geofizikusok Egyesületének alelnöke, a 
Mecseki Csoport elnöke, a Mecsekére Rt. vezérigazgató
helyettese üdvözölte a megjelenteket és munkatársaival 
együtt szívélyes és nagyvonalú fogadtatásban részesítette 
a csoportot.

Berta Zsolt, a Környezetvédelmi Bázis vezetője, a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete Mecseki Csoportjának 
titkára nagyon érdekes előadásával megismertette velünk a 
Környezetvédelmi Bázis szakmai munkásságát.

A Radiometriai Laboratórium munkáját dr. Várhegyi 
András, a laboratórium vezetője mutatta be. Előadása 
nyomán kirajzolódott előttünk a Radiometriai 
Laboratórium története és jelene. Kővágószőlősön a 
laboratóriumi kutatómunkában a kezdetektől fogva Vados 
István geofizikus-mérnök szerzett érdemeket.

A résztvevők egy csoportja a Cellárium étterem előtt
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Az előadások nyomán meggyőződhettünk arról, hogy a 
Mecsekére Rt. Környezetvédelmi Bázis keretei között tettre 
kész és tehetséges szakemberek dolgoznak annak 
érdekében, hogy az uránipar által okozott károktól 
mentesítsék a környezetet.

A szakmai előadások után dr. VÁRHEGYI András 
vezetésével bejártuk a rekultivációs területet. Különösen 
nagy élményt jelentett ez a tanulmányi kirándulás 
résztvevőinek, hiszen a magyar geofizikusok évtizedeken 
át még csak nem is gondolhattak arra, hogy valaha 
meglátogathatják majd ezt a szigorúan titkosan kezelt, a 
szakmai körök számára is hozzáférhetetlen zárt területet.

A szakmai program után a hangulatos pécsi Cellárium 
étteremben ebédeltünk, amely egy sok száz éves pincében 
várja vendégeit.

Ebéd után helyi idegenvezetővel megtekintettük a pécsi 
Székesegyházat és a Székesegyház közelében levő 
ókeresztény temetőkápolnát, amelyben megcsodálhattuk a 
mintegy 1700 éves falfestményeket; végül sétát tettünk 
Pécs történelmi belvárosában.

Hálás köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal 
hozzájárultak a tanulmányi kirándulás sikeréhez. A 
Mecsekére Rt. már említett munkatársain kívül köszönettel 
tartozunk Gerzson István nyugalmazott geofizikus- 
mérnöknek, aki a helyi csoport számos aktív tagjával 
együtt a tanulmányi kirándulás szervezésében és 
lebonyolításában nyújtott hathatós segítséget. Bellér Éva, 
a Magyar Geofizikusok Egyesületének ügyvezető titkára az 
utazás megszervezésében szerzett érdemeket. Molnár 
Károly, a Szeniorok Bizottságának titkára és Gadó Károly, 
a Bizottság tagja a tanulmányi kirándulás előkészítő 
munkájával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. A 
tanulmányi kirándulás kiemelkedő mozzanatainak 
megörökítését VlDA Zsolt tagtársunk végezte, a tőle 
megszokott magas színvonalon. A tanulmányi kirándulás 
anyagi alapját évek óta a Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány teremti meg. Támogatásukat valamennyi 
résztvevő nevében megköszöni a Szeniorok Bizottsága.

Aczél Etelka 
a Szeniorok Bizottságának elnöke

Kiegészítésképpen közreadjuk NÉMETH Lajos 
tagtársunk írását CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadarról, 
akinek a Magányos Cédrus című festménye a pécsi 
Csontváry Kiállítás egyik nagy értéke.

A MAGÁNYOS CÉDRUS

...Igen, magányos cédrus volt ő, Csontváry Kosztka 
Tivadar (1855-1919). A kereskedősegéd, majd diplomás 
gyógyszerész 1880-ban „megálmodta” (jóslatot hallott, 
látomása volt), hogy ő festő lesz, és müveiben nagyobb 
lesz, mint Raffaello . 14 éven át szorgos munkával meg
teremtette magának az anyagi függetlenséget, és viszonylag 
kevés előtanulmány után fogott hozzá a festői, alkotói

tevékenységhez. Nehéz röviden jellemezni életművét, mert 
nem lehet besorolni egyik festőistílus-irányzathoz sem.

így írt magáról: „Én KOSZTKA Tivadar, ki a világ meg
újhodásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan 
szellem meghívását elfogadtam, akkor már volt rendes 
polgári foglalkozásom, kényelemben és bőségben volt 
részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom és 
csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek 
lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, 
Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendölt 
igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményen 
átvihessem....”

Micsoda erő, energia és akarat kellett ahhoz, hogy 
azokat a hatalmas képeket megfesthesse, végigvándorolva 
Európát, Ázsiát, Afrikát. És sorra születtek képei: a 
JERUZSÁLEMI PANASZFAL, a NAGY-TARPATAK 
VÍZESÉS, iszonyú energiától feszülő, hatalmas alkotásai. 
Majd Athénben megfesti SÉTAKOCSIZÁS ATHÉNBEN 
ÚJHOLDNÁL c. művét. Születik itt még két monumentális 
vászna: a GÖRÖG SZÍNHÁZ ROMJAI TAORMINÁNÁL 
és a BAALBEK c. képe.

1907-ben Párizsban mutatta be műveit, kevés sikerrel. 
Ezután Libanonba utazott, ahol megfestette varázslatos 
cédrus képeit, a saját magányát kifejező MAGÁNYOS 
CÉDRUSt és a ZARÁNDOKLÁS A CÉDRUSOKHOZ 
LIBANONBAN c. mágikus képét. Még két monumentális 
képet festett Közel-Keleten: a MAROKKÓI TANÍTÓ és a 
MÁRIA KÚTJA NÁZÁRETBEN c. kompozícióját, ezeken 
már nem is testeket, hanem látható lelkeket látunk, amint 
ott lebegnek, hajladoznak Mária kútja körül. Utolsó 
főműve a TENGERPARTI SÉTALOVAGLÁS volt, 
amelyet Nápolyban festett.

Bárhol rendezett kiállítást, sehol sem értették meg, a várt 
és megérdemelt siker mindig elmaradt. A magány és a meg 
nem értés hatására alkotóereje lassan felbomlott. 
Előadásokat tartott, írásokat adott közre, amelyekben 
bizonygatta saját igazát. 1958-ban a Brüsszeli 
Világkiállításon szereplő müve Grand Prix-t nyert. 1963- 
ban Belgrádban, Székesfehérváron és Budapesten, a 
Szépművészeti Múzeumban rendezett gyűjteményes 
kiállításon nagy sikert arattak művei. Befejezésül idézem 
néhai barátom és névrokonom, a művészettörténész 
Németh Lajos sorait:

„Nagy magányos volt, mint a széllel és nappal 
társalkodó cédrus, e lidérces lobogású önarcképe. Kortársai 
jószerével csak különös tetteit, bolondériáit ismerték és 
gúnyolták, kevesen tudták, hogy ez az önmagát 
RAFFAELLÓval összemérő, zseninek nevező, 
gyógyszerészből lett festő valóban lángész! Az utókor is 
csak lassan ébredt rá erre a vitathatatlan tényre. A zaklatott 
lelkiállapotából fakadó különcségek azonban az idő 
múltával mindinkább feledésbe mennek, puszta életrajzi 
érdekességgé vagy alkotó lélektani problémává válnak. A 
lángész alkotta müvek immár minden salaktól megtisztulva 
élnek, és ma már a modem európai és magyar művészet 
kincsei.”

Németh Lajos
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