
A bajai Türr István Múzeum és a Múzeumba-
rátok Körének Merk Zsuzsa és Rapcsányi
László szerkesztésében, gondozásában és jegy-
zeteivel, A város keresi múltját címmel megjelent
kiadványa Borbíró (Vojnics) Ferencnek, Baja
1915 és 1937 között regnáló polgármesterének
levelezésbôl, emlékezéseibôl és egyéb doku-
mentumaiból egybeszerkesztett gyûjteményt
tartalmaz. Kiváló embert ismerhet meg belôle
az utókor, nemcsak Baja mai lakosai, hanem az
ország minden hazáját szeretô állampolgára.

1.

Vojnics Ferencként szabadkai bunyevác neme-
si famíliába született 1879. február 27-én.
Anyai nagyapja Bács-Bodrog vármegye fô-
szolgabírája, édesapja Szabadka fôjegyzôje
volt. Számára ez a családi örökség tudatos hi-
vatássá nemesedett: a közigazgatásnak vagy
az ô szûkebb értelmezésében és hozzá köze-
lebb álló érzelmi megközelítésben a városigaz-
gatás rajongója, egyszersmind kivételes tudá-
sú szakértôje, a híres-neves Magyary Zoltán-
nak, a magyar közigazgatás-tudomány meg-
alapozójának méltó munkatársa lett. 

Az érettségi után rögtön Szabadka szolgála-
tába állott: 1897-ben fôispáni írnok, közben
mezei jogászként folytatja tanulmányait a pes-
ti egyetemen. 1902-ben aljegyzô, majd miután
1904-ben a jog- és államtudomány doktorává
avatták, kulturális tanácsnokká nevezték ki,
1908-ban pedig fôjegyzôvé választották.
Ugyanabban a szobában, ugyanannál az író-
asztalnál dolgozott, ahol az édesapja.

Innen hívta meg 1915-ben Baja városa pol-
gármesterének. Többször és joggal dicsekszik
írásaiban, hogy ô az ország egyetlen polgár-
mestere, akit nem választottak, hanem meg-
hívtak a posztjára. Olyan átgondolt, tervszerû
várospolitikát, mint amilyet ô, máig kevesen
valósítottak meg. Az 1918 végi szerb megszál-
láskor, bár származása miatt a megszállók hív-
ták, csábították, nem tette le az esküt. „Azok
közé tartozom – úgymond –, akik csak egy ha-

zát és csak egy esküt ismernek.” Baja fölszaba-
dulásának tizedik évfordulóján, 1931-ben vet-
te föl a Borbíró vezetéknevet. 

1937-ben vonult nyugállományba. 1938-ban,
bár nem volt a kormánypárt tagja, kinevezték
a visszatért Kassa fôispánjának. Tíz hónap
után, mivel ellentéte támadt a polgármesterrel
és érdekszövetségével, leköszönt. „Elveimhez
ragaszkodom, a fôispáni székhez nem” – val-
lotta. Ekkor már a fôváros lakója volt.

1951 júniusában családjával együtt kitelepí-
tették a Bihar megyei Nagyrábéra. Vállalt hazá-
ja így hálálta meg hozzá való hûségét és termé-
keny életének eredményes munkáját. Október-
ban annyit enyhült sorsuk, hogy sivár kény-
szerlakóhelyüket Keszthelyre cserélhették.

1906-ban vette feleségül a földbirtokos csa-
ládból származó Beretzk Piroskát. Három
gyermekük született. 1907-ben Adrienne,
1908-ban Pongrác, s 1910-ben Márta. Ô 1931-
ben férjhez ment a szintén bajai születésû sze-
gedi orvosprofesszorhoz, Miskolczy Dezsô-
höz. (Ideg- és elmegyógyászként a harmincas
évek elején kezelte Juhász Gyulát is, majd a
költô halála után agyát híres gyûjteményében
ôrizte meg. Ezt az „agymúzeumot” magával
vitte Kolozsvárra, majd Marosvásárhelyre.
1964-ben nekem is megmutatta. Kitûnô tanul-
mányt írt Juhász Gyula betegségérôl.) Tôle
azonban tíz év múlva elvált, és hozzáment
Szent-Györgyi Alberthoz. A tudós elsô felesé-
ge, Deményi Kornélia, nem tért vele haza
Amerikából; elváltak. Borbíró Ferenc egy íz-
ben, 1934 novemberében, két hét szabadságát
Szegeden töltötte lányánál és vejénél.

Borbíró Márta 1937-ben együtt örülhetett a
Nobel-díjnak férjével. Együtt is hagyták el az
országot 1947-ben. Amikor 1956 novemberé-
ben Borbíró Ferenc is emigrált, Adrienne lá-
nyával és korábbi vejének öccsével, Miskolczy
Lászlóval és annak családjával lépte át az oszt-
rák határt. Szent-Györgyi Albert támogatásá-
val már december 20-án a Massachusetts ál-
lamban levô Woods Hole-ba érkeztek. Itt élt
Borbíró Ferenc lányával és vejével 1962-ig. 
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2.

Levelezésében elôször 1956. április 4-én buk-
kant föl Szent-Györgyi Albert neve egy, legki-
tartóbb levelezôtársának, szakmai barátjának,
Magyary Zoltán munkatársának, Göbel József-
nek írt levelében. Neki köszönhetjük egyéb-
ként a könyv anyagának jó részét: ô ôrizte meg
a levelet, a Borbírótól rábízott kéziratokat; ô tá-
rolta, s adogatta el Borbíró megbízásából a
könyveit is. A kitelepítés után
ô is, mint néhány egykori ba-
jai munkatársa, barátja, cso-
magokkal enyhített nehéz éle-
tükön. 

Borbíró már ekkor készült
vejéhez Amerikába. Akkor
még úgy tervezte, kivándorló
útlevelet kér. Nem sejtette,
hogy a forradalom meg-
könnyíti kijutását. „Albinak –
írta említett levelében – jól
megy a dolga, amíg produkál
– aztán? Hiszen ô nincsen
stallumban! Amikor megnô-
sült, nem gondolhatott arra,
hogy két gyereket is vesz ma-
gához idegenbôl. Az meg bi-
zonyosan nem szerepelt szá-
mításában, hogy segítenie
kell majd felesége egész ro-
konságát, pedig teszi, éspedig
gavallérosan.” Szent-Györgyi
Borbíró Mártának elôzô házasságából való
gyermekeirôl, Miskolczy Gáborról és Mis-
kolczy Orsolyáról is gondoskodott.

1957. május 27-én már Amerikából számolt
be Göbel Józsefnek az ottani helyzetérôl. „Per-
sze nagy szerencsénk Albert. Sok bizonyságát
kaptuk már eddig is, hogy a puszta név is mi-
lyen komoly valuta idekünn. Ezt nem érzékel-
teti eléggé az a tény, hogy elsô magyar, aki ren-
des tagja az Amerikai Tudományos Akadémi-
ának. Talán többet mond számotokra, hogy te-
le van meghívásokkal, amelyeknek csak kivé-
telesen tehet eleget (a múlt évben Mexikó,
Brüsszel), annyira lekötik kutatásai. Húsvétra
négy könyve jelenik meg, beszámolók az ered-
ményekrôl!”

Borbírótól remek képet kapunk a település-
rôl, amely otthont adott Szent-Györgyinek és
immár ôneki is. A tengerparti kisvárosban volt

Szent-Györgyi mûhelye, az USA Izomkutató
Tudományos Intézetének tengerbiológiai la-
boratóriuma. A városfejlesztô, urbanista szem-
lélet ragyogóan érvényesül beszámolójában:
„Woods Hole amerikai méretû Tihany. Csak itt
nem a Balatont vizsgálják, hanem az óceánt.
Lélekszáma télen 800 körül van, nyáron leg-
alább az ötszöröse, mert nyáron-ôsszel nyara-
ló is. De nyaraló az egész Cap Cod-félsziget is.
Ezerszámra láttam szép villákat, amelyekben

most senki se lakik, de nyárra
majd kinyílnak – talán. (Le-
het, hogy a »tulaj« egy másik
nyaralójában pihen. Valahol
Kaliforniában vagy az öt tó
vidékén. A mellettünk lévô
nagy villában pl. 6 év óta sen-
ki sem lakott? De azért állan-
dóan gondozott. A múlt héten
láttam egy famíliát. Körül-
néztek. Lehet, hogy az idén
Woods Hole-t fogják megtisz-
telni, ha addig mást nem gon-
dolnak.) Ez a kis félsziget
egyébként kereken 100 km
hosszban, szélességben átlag
cca 8 km. Mi a félsziget kö-
nyökén egy »féregnyúlvá-
nyon« vagyunk, a laboratóri-
umoktól gyalog 1/2 órányira.
Ez a féregnyúlvány azonban
olyan vékony, hogy jó hajigá-
ló tán két helyen is át tudná

dobni. DE mindenütt gáz- és vízvezeték, s a
villany, telefon kábelben. Adatokat írok le,
amelyeket nehéz elhinned: Albert háza régi-
módi, tulajdonképpen már avult ház. DE van
benne 8 hálószoba, mind külön fürdôszobá-
val. (Van állam, amely elôírja, hogy 3 szobás
házhoz már 2 fürdôszoba építendô!) Már több
mint egy hete künn voltam, amikor megláttam
az elsô gyalogost!” 

A következô sorok megértéséhez tudatosíta-
nunk kell magunkban, hogy éppen fél évszá-
zaddal ezelôtti viszonyokról tájékoztatnak.
Azóta ezek a jelenségek – ha sajnos nem mind-
egyik is – már számunkra is egyre természete-
sebbek: „A városok fôutcái tele autóval, járdá-
in csak lézengenek az emberek. A templomba
is autón járnak! Majd mindenkinek van autója,
a házastársaknak rendszerint kettô, hiszen
mind a kettô keresô, s a munkahelytôl távol
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vannak. Az utak pompásak, a mi tranzverzális
útjaink itt harmadrendûek. A forgalom szédí-
tô, fôleg munkaidô elôtt és után. Heti 40 óra a
munkaidô. A szombat is szünnap. A legkisebb
órabér 1 dollár. Valamire való kezdô havi 270-
et keres. A heti 100 dollár általános a jobb
munkásnál. Hát azt elhiszed-e, hogy nálunk
senki se zárja lakását, még akkor se, ha több
napra van távol! Nehéz volt megszoknom,
hogy Albiék mindketten benn a laboratórium-
ban, s a házukba szabadon bejár a fûszeres, a
tejes, a gázos, a heti takarító stb., és sose hiány-
zik semmi. Az emberek itt se jók mind, de még
a bûnözôk is nagyobb stílûek. Koldus, elesett
itt ismeretlen. Mindenki tisztes lakásban él,
rendesen keres, a becsületét akármiért senki se
kockáztatja.”

Hírt adott Borbíró arról is, hogy lánya, Márta
ekkor magyar menekültek gondozását, fel-
ügyeletét látta el. A Times aznapi száma szerint
30 000 menekültbôl csak 12 jelentett be hamis
adatot. „A magyarok akarnak dolgozni, s érte-
nek is a munkához. Megérdemlik a megbecsü-
lést! Ez a dicséret engem mégiscsak elszomorít.
A forradalomnak jelentôs volt a véráldozata.
Kár, nagyon kár. Sokan vannak deportálva.”
Amikor ezt írta, én is Tökölön voltam. „De
hisszük, hogy ezek elôbb-utóbb visszakerül-
nek, csak ideiglenes vesztesége Hungáriának.
Menekültek – tudtommal – sokkal többen van-
nak, s elvesztésük még nagyobb szerencsétlen-
sége hazánknak! Mert azzal legyünk tisztában:
ha ez a fiatalság átesik a nyelvi nehézségeken,
hozzászokik az itteni élethez, s tapasztalni fog-
ja, hogy itt mennyivel magasabb az életszínvo-
nal, az hazatérni sohase fog.”

Borbíró levelét e megható sorokkal zárta:
„Öreg, hamar fáradó kézzel, sietve, rendetle-
nül írtam. De te kiérzed ugye, hogy a szívem
tele szeretettel, és fáj, és majd megszakad, de
tôletek s a magyar rögtôl nem fog elszakadni
sohasem! Hazulról nagyon keveset hozhattam
magammal. De egy kevés magyar földet a zse-
bembe dugtam. Eddig Piroskám sírján volt,
nemsokára majd az enyémet fogja takarni.”

Még ennek az évnek a végén, Amerikába ér-
kezésük után bô egy évvel, december 28-án ír-
ta másik lányának: „Rendes szokásom, hogy
befejezvén a vacsorát, jó éjszakát kívánok.
Még elrendezem a konyhában a vacsoraedé-
nyeket, aztán feljövök a szobámba, reggelig
nem látjuk már egymást. Véletlen kivétel volt,

hogy tegnap – még lefekvés elôtt – lementem
a nappaliba. Elbámultam: Albert Mártával
sakkozott! Tudtommal Márta sakktudása iga-
zán csak kezdetleges, Albert játszókedvét nem
képes kielégíteni.” Megírta, hogy karácsonyra
három sakk-könyvet kapott, de Szent-Györgyi
kölcsönkérte tôle ôket. Úgy vélte, Márta segít-
ségét is igénybe vette a számukra bonyolult
angol-amerikai terminológia megértéséhez.
„Így láttam én kettejüket a sakktáblára hajol-
va.” „Számomra szívvidító jelenet. Mutatja,
hogy Albertnek mennyire fontos Márta, s hogy
a társaság mennyire kielégíti. Nem tudok arról,
hogy – otthoni értelemben vett – barátja egy is
lenne. De azt látom, hogy mily kellemes neki
Márta közelsége. Ha Márta vasal, gyakran ül le
mellé, ha a konyhában foglalatoskodik, ott lá-
batlankodik körötte. Az egyetlen, akivel szem-
ben közlékeny, akivel minden problémáját
megbeszéli. És Márta mindig készséges. Leg-
jobban tán apróságokból látszik meg, hogy fi-
gyelme mennyire felé irányul. Hát hiszen a
Bibliában is Márta az, kinek figyelme kiterjed
mindenre!”

3.

1958. január 26-án szintén Adrienne-nek szá-
molt be megfigyelésérôl egy sirály viselkedé-
sérôl. Elküldte „jelentését” a madártani inté-
zetnek is. Ez a sirály mindennap óramûpon-
tossággal jelentkezik. „Alberték 9 táján indul-
nak a laborba, 1/2 10 van, mire rendbe hozom
a reggeli edényeket, s vihetem porciójukat a
madaraknak.” A kis szárnyasok a szalonnával
nem tudtak megbirkózni, de a sirály zsineges-
tül lenyelte! Borbíró aggódott, hogy belepusz-
tul, de a sirálya másnap pontos idôben várta a
maga adagját! 

Ugyanebben a levélben számolt be arról,
hogy Szent-Györgyi három elôadásra is ké-
szül: február 6-án indul Londonba.

Adrienne nem sokkal késôbb, február 25-én
elhunyt. Családjából most már csak Márta ma-
radt. Augusztus 16-án a közelebbrôl nem is-
mert pesti tisztelôjének, Wieland Albinnénak
küldte beszámolóját. „Az élet – fôként nyáron
– nálunk is mozgalmas. Persze minden Albert
körül forog. Csodálatos a munkabírása, s erôs
a tempó, melyet környezetére is rádiktál. Sze-
rencsére bírja, alighanem azért is, mert okosan
él, mindennap beugrik a tengerbe, néha több-

6

MediArt 2009/2O R V O S T Ö R T É N E L E M

2009. 2. szám  6/5/09  14:51  Page 6



ször is, s ha teheti, horgászik. Komoly neki-
készüléssel és igen eredményesen. Az egész
házat ellátja, még télire is. Erôs a gyanúm,
azért szeret horgászni, mert kedvére füstölög-
het problémáival is. Nyáron élénk a vendégjá-
rás is, nagyon messzirôl se restellnek elismert
tudósok egy-két napra hozzá »beugrani«. Ál-
landó a megbeszélés, a disputa, élvezik a
hosszú szócsatákat, s eredményül mindegyik-
nek az esze közben köszörülôdik. Télen meg ô
járkál. Volt a tavasszal Angliában, Svédország-
ban, s a Sorbonne nagy évfordulóján. Ô volt a
díszelôadó! Nem kétséges: ma divatban van.
Reméljük, eredményei révén abban is marad
sokáig.”

Lányáról is írt: „Mártára is rá-ráesik a reflek-
torfény. De így közelrôl bizony az is meglát-
szik: De nehéz ilyen ember feleségének lenni!
Szép, harmonikus élet, de mindig felajzott.
Márta állandóan komoly munkát végez a la-
boratóriumban is. Hozzá ez a zûrös háztartás,
a sok reprezentálás és tetejében társadalmi
munka, amelyben »illik« részt venni, nem csak
a parádés részében! Ebben a nagy megyében
komoly munka volt a menekültek elrendezése
is, példás eredménnyel!” Megismételte koráb-
bi nézetét: „Ez az egyetlen, ami nagy fájdal-
mam… nekem. Akik elestek, azok nem veszte-
ségünk, hanem mérhetetlen gazdagodásunk!
A deportáltak, ha megfogyva is, egyszer csak
hazatérnek. De ezek itt: végleges veszteség a
magyarság számára! Szívvidító, de egyben
szívfacsaró is, mily sok közöttük a kivételes
érték, a nemzetközi viszonylatban is elismert
tekintély!”

Levelének végén visszatért a család ügyeire.
„Alberték telke legalább két hold. Csak a ház
körüli rész pázsit és gondozott kert, a jóval na-
gyobb rész jungle (dzsungel – a szerk. megj.),
sûrû, bokros vadon. Egy részét valahogy ren-
deztem, egy kis fenyôt, virágot ültettem. Ide
csak én járok látogatóba, viszonozni a látoga-
tást. Nem is igaz. Ôk állandóan itt vannak.
Szobámnak keletre nézô ablaka alatt az íróasz-
talom. Feljebb szentkép, feszület, alatta fény-
képek. Nem érzem más társaság hiányát.”

1959. július 27-én Miskolczy Ferenc bajai
szobrászmûvésznek írt levelet. A címzett Bor-
bíró elsô vejének, Miskolczy Dezsônek volt a
másik öccse. Jeles szerepe volt a bajai képtár
létesítésében. Borbíró a Miskolczy családdal
lányának válása után is tartotta a kapcsolatot.

Nem véletlenül így szólította meg a bajai mû-
vészeti életben hajdani küzdôtársát: „Kedves
Druszám!” Neki is beszámolt kertészkedésé-
rôl. Szerényen hozzátette: „Több igyekezettel,
mint sikerrel.” De szívesen csinálja. „Egyéb-
ként illik is – folytatta –, mert Márta is, Albert
is szörnyen benne vannak »szakmájukban«.
Két hónapra idecsôdítették az izomkutatásban
élenjárókat, s ezek a hét öt délutánján csatáz-
nak. Csak épp hogy ezeknek a csatáknak még
sebesültjei sincsenek. De reménylik, sikerei
lesznek a tudománynak.”

Azután részletezte tapasztalatait. „Stock-
holmból eljött egy Nobel-díjas kolléga. A pári-
zsi Sorbonne két elméleti fizikussal van képvi-
selve. Londonból is szerepel egy nagyágyú.
De van nyugatnémet és holland is. Amerikát
fel sem tudom sorolni. Elég, ha megírom: kö-
zülük öt magyar. Mivel mindnyájan családos-
tul jöttek »nyaralni«, ezek jó elhelyezése, gon-
dozása Márta feladata. Nagyon sok körülte-
kintéssel, tapintattal járó, fontos szerep. Meg is
érdemlik, ha már idejöttek, ne csak eredmé-
nyekkel távozzanak, hanem feledhetetlen em-
lékekkel is.” Minden tudós teljes komfortú vil-
lában él, „elszórtan a végeláthatatlan erdôben,
mindig a tenger közelében”. Megint figyelem-
be kell venni, hogy mi volt nálunk ugyanak-
kor, ötven éve. Ott: „Nem csak gáz, hideg-me-
leg víz, hanem pl. telefon, televízió is. Jellem-
zô: az idén elkészült 20 egészen új villa, teljes
bebútorozással és felszereléssel… az elôadók
számára. Annak semmit se kell magával hoz-
nia. Otthon beszáll az autójába, s családjával
együtt itt kiszáll belôle, a nagy forgalmas vá-
rosból az üdülésre mindennel megáldott para-
dicsomba. Az európaiaknál csak annyiban
komplikálódik a dolog, hogy egy kis darabon
repülniük kell, és itt vesznek maguknak autót,
s azt a végén eladják nagyon jelentéktelen ár-
vesztéssel. De autó az kell, hogy mozoghassa-
nak. Pompásak az utak, 80–100 km itt nem tá-
volság.” Dicséri ezt a paradicsomot, de a vé-
gén csak föltör belôle a bajai nosztalgia: „A du-
nai fövenynek nincs párja széles e világon!”

Unokájának, Bodroghy Bálintnak 1961-ben,
pedagógiai célzattal, számos önéletrajzi értékû
emlékét megírta. Beleszôtte akkori élményeit.
„Amit Albert és Márta velem cselekszenek, az
több mint dicséretes. Nem is annyira az, hogy
gavallérosan mindennel elhalmoznak – elvég-
re ez csak pénzkérdés, és ôk éppen nem zsu-
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Rózsahegyi – eredetileg Róth – István 1909. jú-
lius 18-án született Budapesten. Középiskolai
tanulmányait a Fasori Evangélikus Gimnázi-
umban kezdte, majd a Berzsenyi Dániel Fô-
gimnáziumban folytatta, ahol praeclare minô-
sítéssel érettségizett. Az egyetemre a numerus
clausus miatt nem vették fel, ezért Bécsben
iratkozott be az orvosi fakultásra, majd 1933-
ban Freiburg im Breisgauban doktorált. 

Medikus korában Ludwig Aschoff, a neves

patológusprofesszor intézetében dolgozott, el-
sô publikációi is ekkor jelentek meg. Diplomá-
ját a pécsi Erzsébet Tudományegyetem 1937-
ben nosztrifikálta. Elsô munkahelye a Zsidó-
kórház C Belosztálya volt, ahol 1937. augusz-
tus 1-jétôl 1943. január 15-éig dolgozott, köz-
ben 1942-ben belgyógyászatból szakvizsgát
tett. Az osztály vezetôje, Lévy Lajos meghatá-
rozta további pályaválasztását.

1940 augusztusától 3 hónapra munkaszol-

goriak.” Idézte unokájának a magyar közmon-
dást: „Akármilyen kedves vendég, három na-
pig untig elég!” „Ki se tudom számítani, a há-
rom napot hányszor léptem már át, és hány-
szor fogom még átlépni?” Serkentette a fiatal-
embert, aki egyébként októberben ott volt Ba-
ján nagyapja könyvének bemutatóján, hogy ne
fukarkodjék idejével, és idônként írjon levelet
nagynénjének, és az ô férjének is: „Márta is,
Albert is megérdemelnek tôled is méltányoló
figyelmet.” „Márta gyûjti az Albertre vonatko-
zó adatokat, újságcikkeket, fotográfiákat stb.
Kérlek, segíts neki! Ha lehet, vágd ki azokat,
vagy ha másképp nem lehet: másold ki a szö-
vegeket, pontosan közölve, hogy honnan írtad
ki!” A fénymásolás akkor még Amerikában
sem volt elterjedve.

4.

Borbíró Ferenc 1962-ben, kevéssel a halála
elôtt költözött a Pennsylvania államban levô
ligonieri Bethlen Otthonba, s ott halt meg de-
cember 31-én. Nem vált be tehát jóslata: nem a
Woods Hole-i temetôben nyugszik, hanem a
ligonieriban. „A ligonieri temetô sírköve alatt
egy darabka Baja van eltemetve” – írja költôi
szavakkal Rapcsányi László.

Nem tudom, miért került katolikus létére e
református intézménybe. Itt egyébként 1975.
szeptember 16-án Nagy Lajos korábbi püspök-
nek és Csia Sándor lelkészigazgatónak felesé-

gemmel én is vendége lehettem. A szeged-al-
sóvárosi születésû Vasváry Ödön református
lelkésznek, az amerikai magyarság története
legnagyobb kutatójának ajánlásával nézhet-
tem meg az amerikai reformátusság kiadvá-
nyait gazdagon ôrzô ottani gyûjteményt. Az
intézmény Vasváry Ödön apósának, Kalassay
Sándor esperesnek alapítása volt.

Ha akkor tudok Borbíró Ferencrôl, megláto-
gattam volna a sírját.

5.

Bô fél évvel Borbíró Ferenc halála után, 1963.
július 13-án elhunyt a lánya is, Borbíró Márta.
Szent-Györgyi Albert özvegyen maradt. Göbel
József 1964. január 9-én írt levelében fölaján-
lotta neki, hogy a Borbíró Ferenctôl még itthon
kapott családi emlékeket rendelkezésére bo-
csátja. Szent-Györgyi már 22-én válaszolt:
„Otthonról már oly régen jöttem el, hogy nem
is emlékszem, miket hagytam hátra. Csak egy
dolog elvesztését sajnálom: a Nobel-diplomá-
ét, de az nem hiszem, hogy a megôrzött holmi
közt legyen. A többire legalábbis sürgôsen nin-
csen szükségem. Így, ha nincs útban, kérem,
tessék megôrizni. Talán egyszer el tudok Bu-
dapestre látogatni, és akkor kiselejtezhetjük a
dolgokat. Addig kérem, tessék hálás köszöne-
tem fogadni a kedves gondért.”

DR. PÉTER LÁSZLÓ
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