
Visszatérve a lekvárhoz: a szilva főzés közben a különböző átalakulásokon megy keresztül. 
Első formája a cibere, amely még nagyon híg, sok szem még egészben marad benne, de a 
gyümölcs már veszít nedvességtartalmából. A lekvár főzés napjai nemcsak sok munkát 
jelentenek, de egy kis szórakozást is, a közös munka örömét, sőt a gyerekek kotnyelességét: 
van mit nyalogatni. Igaz a családokban ez örökös tyúk-tojás vita, már ami a szilva sorsát illeti, 
hiszen az anyák a lekvárra, ciberére voksolnak, az pák pálinka főzésre. Ilyenkor szilvalekvár 
főzéskor egy korty itóka mellett a felnőttek fokhagymás pirítós kenyérrel csillapították 
éhségüket. Az üst alatt összegyűlt parázsban húst, szalonnát, sonkát lehetett sütni, kinek mire 
futotta. 

Nem ilyen nagy öröm, de fontos munka a paradicsomfőzés is. Az önellátó gazdaságokban 
ez volt a menete: megfőzni, átszűrni, üvegekbe tenni, fazékon kidunsztolni, minden üveget 
pergamennel, később celofánnal lekötni. A szilvalekvárral nem volt ennyi gond. Az üstből 
köcsögbe került, sütő kemencében hevítették, szárították, míg jól bebőrödzött és nem 
penészedett meg. így tették fel a padlásra vagy a kamarába. Ha karácsony előtt vágtak 
disznót, sokszor köcsögben állt a rengeteg töltött káposzta is, amíg el nem fogyott. 

Lúgos és környéke, így Bodó is fedeles tepsiket és korsókat használt. Ilyen fedeles tepsit 
még én is láttam a pálinkafőző kazánnál, ebben sült a finom fokhagymás tyúk- vagy 
nyúlpecsenye a felhalmozódó parázsban. Pálinkafőzéskor minden gazda köteles volt legalább 
egy tyúkot vinni, és megkínálni az ott szorgoskodókat. Nem egyszer galibát okozott a csak 
mulatozásra vágyó bohó ifjúság, vagy az úrhatnámkodó megyei hatalmasságok látogatása, 
mert ilyenkor garmadával tűntek el a tyúkok a Liliomsoron. Azt suttogták másnap... 

Magyari Etelka 

Koritsánszky Ottó 
(1882-1952) 

1. A felvidéki Koritsánszky család egyik ága az 1800-as években Békéscsabára költözött. A 
leszármazottak értelmiségi pályákon szereztek hírnevet; akad közöttük lelkész, tanító, 
gazdász, jogász. A bécsi ágból a Tolna megyei Kölesdre telepedő Koritsánszky Dénes 
„gyógyszerész-dinasztiát" alapított. 

Koritsánszky Dénes és Lubovieszki Teréz házasságából Kölesden született 1882. március 16-án 
Ottó. Az elemi iskola 4 osztálya után a bonyhádi algimnáziumban tanult 1892-1896 között. A 
főgimnázium felső osztályait a híres szepességi iskolában, Késmárkon járta; ott érettségizett 
1900-ban. Életpályájának apja hivatását választotta, s Budapesten szerzett gyógyszerész-
oklevelet 1903-ban. Ezután a szülők anyagi segítségével 6 évig a külföldet járta; megfordult 
Európa több országában, Kis-Ázsiában és Észak-Afrikában. Gyógyszergyárakban dolgozott, 
bővítette nyelvismeretét, ösztöndíjasként a párizsi és genfi egyetemen mélyítette szakmai 
tudását. Genfben szociológiát is hallgatott, s rövid ideig az ottani Hungária egyesület 
titkáraként működött. 1909-ben tért haza. A jó megjelenésű, kellemes orgánumú és szónoki 
képességű fiatalemberben „gazdagon csillogott a szellem". 

Ottó néhány évig gyógyszergyárakban dolgozott, majd 1914-18-ban katonai szolgálatot 
teljesített. Az első világháborút követő ínséges időkben azzal bizonyította emberségét, hogy -
felhasználva külföldi ismeretségét és kapcsolatait - sok ezer rászorult beteget juttatott 
gyógyszerekhez, jóllehet az ilyen tevékenységet az antant-blokád szigorúan ellenőrizte. Az 
1920-as évek elején az újonnan szervezett Népjóléti Minisztériumban rövid ideig a 
sajtóreferensi tisztet töltötte be. 

2. E megemlékezésnek nem célja Koritsánszky Ottó értékeinek túlbecsülése: tényekkel 
kívánjuk bizonyítani gazdag életútjának sokszínűségét. Hivatásos értelmiségi volt, aki 
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ismereteit és felkészültségét tudatosan fordította a társadalom javára. Követésre méltó, vonzó 
és példamutató e közéleti ember magatartása. 

Koritsánszky Ottót nem a vegyészet és a gyógyszerészet elmélyült kutatása érdekelte, 
inkább e gyorsan fejlődő tudományág népszerűsítésére, a felvilágosításra törekedett, továbbá 
a gyógyszerészek szakmai felkészültségének javításáért és társadalmi megbecsülésükért 
fáradozott. Ehhez a tevékenységéhez nagyszerű lehetőséget kapott, amikor 1921-ben a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület ügyvezető igazgatójává választották. Az ekkor alakult 
egyesület szervezését, irányítását, koordinációját negyedszázadon át közmegelégedésre 
végezte. Nyelvismeretével és diplomáciai érzékével jó kapcsolatot épített ki a szakma 
nemzetközi szervezetivel: részt vett a brüsszeli és a hágai nemzetközi gyógyszerész-
kongresszuson (ez utóbbi tiszteletbeli tagjává választotta), majd a Nemzetközi Gyógyszerész 
Szövetség alelnökévé és a Nemzetközi Gyógyszerész Sajtóbizottság tagjává delegálták. A 
természettudományi felvilágosítás és a gyógyszerészet című tanulmányát a francia, holland, orosz, 
olasz, észt és svájci szaklapok ismertették, közölték. Itthon szakíróként az általa szerkesztett 
Gyógyszerészeti Hetilap című újság, valamint a Gyógyszerészek Zsebnaptára című kiadvány-
sorozata elsősorban a patikusok önképzését, szaktudásuk folyamatos korszerűsítését szor-
galmazta. 

Néhány mozaik demokratikus, jó értelemben vett szabadelvű szemlélethez. Az 1905-1907. 
évi orosz polgári demokratikus forradalom leverése idején Svájcban tartózkodott, ott 
találkozott a cári önkényuralom elől külföldre menekült orosz emigránsokkal. 
Hazátlanokról-oroszok Svájcban címmel terjedelmes újságcikkben számolt be tapasztalatairól. A 
cikk a Tolnamegyei Közlöny 1908. április 2. számában olvasható: „A Imtalmas orosz birodalom 
híven őrködik a nép buta elmaradottságának biztosítása felett... Csak pénzt és véráldozatot követel, de se 
jogot, se napi kenyeret nem ad. A szabadság fényét itt megismerő oroszok remélik a régi orosz birodalom 
összeroppanását, és egy modern országnak a feltámadását." 

Koritsánszky Ottó az 1910-es évek elején alapító tagja az itthoni radikális változásokat 
sürgető Galilei Körnek; a kör törzstagjai között említik a nevét. Az 1930-as években lelkesen 
szorgalmazta a kapcsolatteremtést az első világháború után függetlenné váló Finnországgal. 
Erről tanúskodik a Tolnamegyei Újság 1936. augusztus 5. számában olvasható, Koritsánszky 
Ottó előadásai a finnugor kongresszuson című cikk. 

A szakírói tevékenység mellett szót kell ejtenünk szépírói munkásságáról. Koritsánszky az 
irodalomnak nemcsak olvasója, hanem szerény művelője is. írt novellákat, elbeszéléseket, 
tárcákat, még színdarabot is. Több műve megjelent az országos napi- és hetilapokban, az 
egyházi sajtóban. Néhány karcolatát svájci újságok is közölték (Baseler Nachrichten, Baseler 
Zeitung, Journal de Geneve). 

Az édesapja 1928-ban bekövetkezett halála után a fővárosban gyógyszertárat nyitott, 
ugyanakkor a kölesdi patika társtulajdonosa is lett. Ettől kezdve - fenntartva budapesti 
munkakörét és lakását - rendszeresen megfordult szülőfalujában, sőt szűkebb hazájában közéleti 
szerepet is vállalt: a kölesdi egyházközség világi elnöke, majd több ciklusban a Tolna-
Baranya-Somogyi Evangélikus Egyházmegye felügyelője. Ez utóbbi tisztében „hősiesen 
küzdött" a hitleri eszmék térhódítása ellen. 

Tiszteletre méltóan ragaszkodott a bonyhádi gimnáziumhoz. A főgimnázium első érettségiző 
osztálya 25 éves érettségi találkozóján, 1935-ben felvetette egy öregdiák szövetség 
megalakításának a gondolatát. Az 1936-ban életre hívott Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége nagy 
lelkesedéssel Koritsánszky Ottót választotta elnökévé. A köztiszteletben álló öregdiák 10 évig, 
a BÖSZ 1946-ban bekövetkezett feloszlatásáig töltötte be a tisztséget. Nevéhez fűződik a 
budapesti BÖSZ-tagok havonkénti baráti összejöveteleinek folyamatos megszervezése. 
Ordass Lajos öregdiáktársunk - a koncepciós perek során meghurcolt püspök - szavait 
idézem: „O lett minden volt bonyhádi diák melegszívű barátja, és az öregdiákok összetartó elnöke. 
Mindenkit számontartott, figyelemmel kísért, és a régebbi diákokat a fiatalokkal összehozta. 
Figyelmességének nem volt határa." 

A Bonyhádon évente tartott közgyűléseken Koritsánszky Ottó elhangzott elnöki 
beszédeiből kiragadok néhány gondolatot: 

1937 - „Akár a magán-, akár a közéletben, ha mindenki rendszeresen végzi a munkáját, és hazafias 
szolgálatnak tekinti azt a köz javára, akkor kibontakozik az óhajtott harmónia." 
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