
  84  

lásában is megmutatkozott. Rónai kiválóan össze tudta fogni a térképkészítés munkafolya-
matát, továbbá a rajzolásban és a szerkesztési feladatokban maga is mindig részt vett, még 
a betöltött vezetői tisztségek idején is.

Rónai András a Földtani Intézet munkatársaként is mindvégig aktív részese maradt a 
tudományos közéletnek. Több szakmai szervezet (pl. a Magyarhoni Földtani Társulat, a 
Magyar Hidrológiai Társaság) tevékeny tagja volt, szakfolyóiratokat szerkesztett, számos 
hazai és nemzetközi konferencián szerepelt, illetve esetenként a szervezésükben is fontos 
szerepet játszott. Kiemelkedő munkásságát a számára odaítélt rangos szakmai kitünte-
tések is híven tükrözik (pl. Bogdánfy Ödön-emlékérem 1955-ben, Koch Antal-emlékérem 
1969-ben, Vásárhelyi Pál-díj 1971-ben).

Felhasznált irodalom. Rónai András: Az Alföld-kutatás programja. A Magyar Állami 
Földtani Intézet Jelentése az 1981. évről. Budapest, 1983. 51–55.; Rónai András: Térképezett 
történelem. Püski Kiadó, Budapest, 1993; Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz. 
Szent István Társulat–Püski Kiadó, Budapest, 1993; Vitális György: Rónai András emlé-
kezete (1906–1991). Földtani Közlöny 122/1. (1992) 107–117.; Zentai László: A Közép-Európa 
Atlasz (1945) új kiadása (digitális fakszimile). Geodézia és Kartográfi a 1993/6. 360–365.

Gulyás Zoltán

Emlékezés Széles Lajosra
Ki ne tudná, hogy ki volt Széles Lajos bácsi? Ha égési sebekről volt szó a sajtóban, rádióban, 
vagy a televízióban, az ő neve, illetve a Naksol nélkül nem fejeződhetett be riport, vagy 
tudósítás.

A Tolna megyei Nakon született 1897. augusztus 3-án. Fodrászmesterséget tanult.   Már 
17 évesen harcolt az I. világháborúban. Több katonai kitűntetésben részesült. Leszerelé-
sét követően Budapesten, a Helyőrségi Kórházban dolgozott, majd fodrászüzletet nyitott 
Dombóváron.  1923-ban megnősült, feleségül vette Kovács Teréziát. A gazdasági válság 
idején feleségével együtt Dél-Amerikába emigrált. Több országban megfordult, majd 

1929-ben Uruguayban telepedett le. Szakmájának megfelelően ott 
is borbélyüzletet nyitott. Az üzletben kis labort rendezett be, ahol 
kezdetben gyógynövényekből krémeket és parfümöket készített. 
Megszervezte új hazája borbély-szakszervezetét, majd annak elnö-
kévé is megválasztották. 

1957 fordulópontot jelentett életében, ugyanis két barátja baleset 
következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett.  Ekkor kezdte el 
az égési sebekre vonatkozó kísérleteit, fejébe vette, hogy megtalálja 
az erre szolgáló gyógymódot. Egy alkalmasnak vélt szert állatokon 
is kipróbált és sikerrel járt. 1962-re már tökéletes volt az Anti-que-
ma receptje. 

1964-ben hazatért feleségével együtt, hogy szeretett magyarjai-
nak is átadja az új „csodaszert.” Szülőfalujában, Nakon telepedett 
le. A környék falvaiban és városaiban is szájról szájra terjedt a hír: 
égési sebeket gyógyít a furcsa „amerikás”! A gyógyító borbélyra 
felfi gyelt a falu orvosa, dr. Klapka János is. Ő 1966-tól dokumen-Széles Lajos
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tálta a sérültek gyógyulását. Talán a doktor javaslatára több egészségügyi intézményben 
is próbálkozott, de zárt ajtókba ütközött. Mivel nem volt orvos, nem is foglalkoztak a ta-
lálmánnyal. Az „illetékes” orvosok, szakemberek közül sokan kuruzslónak tartották, meg 
sem mutathatta új szerét, mert azt „elavult”-nak tartották.  Széles Lajos, a sok megpróbál-
tatás ellenére, nem adta fel, tovább gyógyított és segítő kezekre is talált.

1978 májusában Vitray Tamás Csak ülök és mesélek című tévéműsorában végre az egész 
ország felfi gyelhetett a zöld üveges gyógyító borbélyra.  Felkavarták az állóvizet! A gyó-
gyulni vágyók pedig özönlöttek hozzá. Emlékszem, hétvégeken a falu végéig álltak az au-
tók a település utcáin.  Tehát a szer használt!

A televízióban történt bemutatás után, még 1978-ban az Interag vállalat megvásárolta 
a receptúrát és a Human Oltóanyagtermelő és Kutatóintézetben megkezdődött a Naksol 
gyártása. Huszonöt évnyi kálvária és harc után 1988-ban végre Magyarországon is törzs-
könyvezték a Naksolt. 

A „Mester” gyógyító oldatának árából lakást vásárolt Dombóváron.  1988-ban Maece-
nas-díjjal tüntették ki, 1991-ben pedig Pro Oppidio Dombóvár kitüntetésben részesítette 
a város vezetése. Szinte haláláig, 1992. január 18-ig fogadta a gyógyulni vágyó emberek. A 
dombóvári temetőben pihen, szeretett felesége mellett.

Temetése 1992. január 24-én volt a dombóvári temetőben, amelyen jómagam is, mint 
Lajos bácsi tisztelője részt vettem.

A búcsúbeszédek sorát Farkasdi András római katolikus esperes kezdte, aki méltatta 
Széles Lajos hosszú munkás életét, amellyel a sok-sok szenvedés és nélkülözés árán elérte 
célját.  Ezután Eretnek János nyugalmazott tanár felolvasta a Mezei András író által Buda-
pestről küldött búcsúbeszédet. Ebből idéznék: „Széles Lajos bácsi élete Naké, Dombóváré, 
ahol hazáját, melybe értéket hozni jött vissza több évtizede, itt végül is meg találta. Harca, 
hogy égési szere gyógyítson, egybe esett azzal a gyógyítani akaró reformtörekvéssel, amely 
minden ízében átjárta a nemzetet. Mondjuk ki, hogy Széles Lajos harca szabadságharc volt 
1964-től kezdve, mikor is dr. Klapka János, Nak körzeti orvosa szemének hitt a gyógyításban, 
nem az akkori államhatalommal összefonódó orvosi diktatúrának, s kezdve attól, hogy Szeg-
vári Katalin felfedezte őt Nakon Vitézy Lászlóval, hogy a fi lmet Vitray Tamás »mesélő széke« 
elé vetítette, országos üggyé válhatott, mert sebet ejtett a diktatúrában érdekeltek presztízsén.  
Ne emlékezzünk név szerint most meg mindazokról a hatalmasságokról az egészségügyben, a 
sajtóban, a kulturális és tudományos kormányzatban és az újságírásban, akik a sebet, amit 
egy egyszerű, naki parasztember gyógyítása keltett lelkünkben, oly annyira emlékezetes 
gyulladásba hozták. A rossz elévül. Neve nincs. A jó fönnmarad. Birmann Erzsébet nevét 
mondjuk most, aki már 1978-ban merte idézni Széles Lajos bácsit: »Aki nekem ellenségem, 
az buta. Nem?«”

Az égési szertől gyógyultak ezrei, tízezrei a tanúk arra, hogy Széles Lajos bácsi a nem-
zetnek, sőt, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egész emberiségnek alkotott és dolgozott. 
Ő igen szerény ember hírében állott, sosem tagadta meg paraszti múltját, és mindvégig 
megőrizte magyarságát, ízes, tájszólásos dél-dunántúli, ha úgy tetszik somogyi beszédével, 
naki származásával és hitével együtt.

„Széles Lajos bár már nincs közöttünk, hogy gyógyítson, vagy újabb »csodaszert« találjon 
fel, de szelleme és találmánya tovább él. Örökösei a hátrahagyott receptjeit még ismerik és 
használják” – írta róla unokahúga, Pál Roxána. 

Szülőfaluja emlékszobát alakított ki tiszteletére, illetve emléktáblával adóztak munkás-
ságának és egy rózsakertet is létrehoztak, amelynek terméseit fel is dolgozzák.

Bodó Imre


