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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve, címe:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Izsó Ildikó
Levelezési cím: 2544 Neszmély, Fő út 48.
Telefonszám: +36-977-43-48
E-mail cím: izso.ildiko2013@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Vitéz dr Tiszolczy Lajos életútja

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: (csak egy jelölhető)

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód
□ ipari és műszaki megoldások ■ kulturális örökség
□ természeti környezet
□ turizmus

□ épített környezet
□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pomáz

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

■ települési

a javaslattevő aláírása:

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Vitéz dr Tiszolczy Lajos (1896-1987) életútja
„Tettem, ami a kötelességem volt, s bár banálisán
hangzik, de így van: ha újra kezdeném sem
választanék mást. Remélem ez a „nyugalom” sem
lesz tétlenség. Még bennem lüktet a munka
ritmusa, s intenzíven fogva tart. Idő kell ahhoz,
hogy lecsendesüljön és elhalkuljon”.
(Tiszolczy Lajos)
Ha azt mondjuk Tiszolczy doktor, azonnal párhuzamot vonhatunk Albert Schweitzerrel. Ő
azzal vált leginkább ismertté, hogy Gabonban leprásokat gyógyított, de része volt az életének
a hit, a zene, de leginkább az EMBERSÉG. Dr Tiszolczy Lajos, talán azért, mert nem távoli
afrikai vagy más mélyszegénységben élő országban gyakorolta hivatását, az EMBERSÉGET,
nem vált világszerte ismertté. De nem kérdés, hogy emberi nagysága felér Schweitzeréhez
vagy más olyan ismeretlenekhez, akikről méltán írhatjuk nagybetűvel, hogy minden
tekintetben EMBER. Ők a névtelen Szentek.
Dr Tiszolczy Lajos, mindenki Lajkó bácsija,1896. január 16-án Pomázon, Tiszovszky Lajos
néven látta meg a napvilágot. Édesapja, Tiszovszky Lajos Nyíregyházán született, s innen
került a Podmaniczky birtokra intézőnek. Első felesége, Kolossy Hermin, akitől egyetlen fia,
Lajos született. .
Az elemi iskola első négy osztályát Pomázon, a gimnázium alsó három osztályát a
nagyszebeni Állami Gimnáziumban végezte, hogy a szászok között elsajátítsa a német nyelvet.
Ezt követte Budapesten a III. kerületi, ma Árpád Gimnázium, ahol 1913-ban érettségizett. VII.
gimnazista korában, 1912-ben többedmagával megalapította a pomázi Testedzők Körét,
melyben többféle sportágat műveltek, pl. labdarúgás, atlétika, tenisz, céllövészet. A körnek
egy ideig elnöke is volt.
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem orvosi fakultásán 1913-ban kezdte
meg.1915-ben katonai szolgálatra hívták, így tanulmányait 1918 novemberéig meg kellett
szakítania.
1916-ban, mint egészségügyi önkéntes, a Császári és Királyi 308-as gyalogezredhez került az
orosz frontra. Részt vett a lucki áttörésben, (Luck, Ukrajna É-Ny-i részén a Volinyi területen
található. Ezt követték a volhiniai és más ukrán területen lezajlott harcok 2 év 8 hónapig.
Elismerései: Tartalékos egészségügyi hadnagyként szerelt le, az I. Honvéd gyalogezrednél.
Helytállásáért megkapta a: 2. osztályú, Ezüst Vitézségi Érmet, s így egészségügyi zászlós,
majd kétszer a Bronz Vitézségi Érmet, s így hadnagy lett, de megkapta a
Károly csapatkeresztet is.
1918 decemberétől folytatta orvosi egyetemi tanulmányait. 1920. július 24-én avatták
orvosdoktorrá. 1920-1922 között a budapesti tudományegyetem I. számú belgyógyászati,
majd az I. számú nőgyógyászati klinikáján klinikai gyakornokként tevékenykedett. Itt szerezte
belgyógyászati és szülészeti-nőgyógyászati szakorvosi képesítését is. 1922. szeptember 1-től
körorvos-helyettes, majd megválasztott körorvos, később körzeti orvos Pomázon, Csobánkán

a javaslattevő aláírása:

és Szentistvántelepen.1969-1975-ig, nyugdíjba vonulásáig felülvizsgáló főorvos a szentendrei
járásban.
Kezdeményezésére, megalakult a helyi Vöröskereszt, melynek nyugdíjba vonulásáig irányítója
volt. Nyugdíjasként még két évig a pomázi Gyapjúmosó és Szövőgyár óvoda és bölcsőde
orvosaként tevékenykedett.
Sokan emlékeznek még rá, ahogy lóháton ment és segített, amikor kellett Pilisszentkereszten,
Békásmegyeren, Csillaghegyen, Ürömön, Pilisborosjenőn, a pilisvörösvári szénbányában
vagy a Pomázhoz tartozó hegyek alján lévő szórványokat övező erdőkben: Kő-hegy,
Dobogókő, Lajos forrás, Csikóvár-aljai menedékház, Kevély-nyergi menedékház, a Kevély
aljában fekvő tanyák, a Dera-völgy tanyái.
„A Magyar Királyi belügyminiszter Dr. Tiszovszky Lajos Gyula Pomázon, 1896-évben
született, pomázi lakos, Ágostai hitvallású evangélikus vallású, községi körorvos kérelmére
családi nevét az 1929.évi 253.824/VIII.számú határozatával „Tiszolczy” névre változtatta
át.” Háborús érdemei elismeréséért ebben az évben lett a vitézi rend tagja,
Dr Tiszolczy Lajos első felesége, Almásy Sándor járási főszolgabíró idősebbik leánya, Almásy
Leona Sarolta Lujza. Az ő halála 1936 után, feleségül vette húgát, Almásy Klárát. A
házasságból egy gyermek született, Tiszolczy Klára (1939. június 22.-2019.augusztus 4
A németek bevonulásakor, egy német járőr két csendőrrel felkereste és elkobozta
vadászfegyvereit. 1944-ben, az ellenállási mozgalom szervezője volt szülőfalujában, s a
Tarcsay csoporthoz csatlakozott. (Tarcsay Vilmos (1901-1944) vezérkari százados részt vett a
magyar ellenállási mozgalomban a II. világháború idején.) Árulás miatt azonban
fegyverekhez nem jutottak, s így az ellenállást nem sikerült megszervezni, de ahol tudta,
segítette a rászoruló embereket.
A háború idején Dr Tiszolczy Lajos Szentendre körzetének és a Szentendrén felállított
menekülttábornak felügyelő orvosa volt. Itt ismerkedett meg Dr Israel Brodnerrel és
feleségével, Cilával.
1944 áprilisában a Gestapo rajtaütött a táboron. Cila és Israel,a doktor pomázi házába
menekült és segítséget kért tőle. Ő a vadászkunyhójában bújtatta el a házaspárt, s egy vadőrt
bízott meg, hogy ellássa őket élelemmel. Hamis személyazonossággal 1944 őszéig maradtak a
kunyhóban, míg a helyi csendőrök gyanakodni nem kezdtek, hogy a házban lévő Brodner
család valójában zsidó. Dr Tiszolczy, ekkor autójával elvitte őket egy pilisszentkereszti
parasztcsaládhoz. Szállásukat és ellátásukat ő maga fizette. A család az 1945 januári
felszabadulásig ott élt.
2012 október 18-án, Dr Tiszolczy Lajos, posztumusz megkapta a Jad Vasem, azaz a „Világ
Igaza” kitüntetést és a Bátorságért Érdemjelet.
Az Államvédelmi Hatóság 1954. szeptember 23-án, a Faddy Othmár, ferences szerzetes és
társai ügy kapcsán letartóztatta. A per során a Csobánkán élő, ferences szerzetes, Bónis Lajos
csoportjába sorolták. 1954.november 22-én zárt tárgyaláson bűnösnek mondta ki, a népi
demokratikus államrend elleni szövetkezés valamint államtitok megsértés bűntettében. Ezért
őt 6 évi börtönre, egyes jogaitól 6 évi eltiltásra, fele vagyonának elkobzására és lefokozására
ítélte. Először a Gyűjtőfogházba, majd a Nyíregyházi Börtönbe került, ahol raborvosi
feladatokat látott el. 1956. augusztusában a börtönben az elítéltek ügyeit felülvizsgálták.
Ennek eredményeképpen 1956. szeptember 18-én szabadlábra helyezték. Az 1962-ben beadott
rehabilitációs kérvényére az Elnöki Tanács a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól mentesítette. Szabadlábra helyezése után, azonnal folytatta körzeti
orvosi munkáját..
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A vadászkunyhó, a Hubertus ház, Pomázon a Csikóvár aljában, az egykori Gazdák erdejében
található. Lajkó bácsi és sok-sok pomázi ember szép együtt töltött pillanatokat élt meg ott.
2016-ban, jó szándékú pomázi emberek elkezdték a rendbetételét,s Lajkó bácsi emlékéhez
méltó közösségi események,alkalmak megszervezését.
1987. november 14-én dr Tiszolczy Lajos,”Lajkó bácsi” visszatért Teremtőjéhez.
Születésének 100. évfordulóján az orvosi rendelő falán tiszteletére emléktáblát avattak.
1996-ban Vitéz dr Tiszolczy Lajos posztumusz Pomáz Város díszpolgára lett.
Lajkó bácsi arról mutat mindannyiunknak példát, hogy miként álljunk helyt, maradjunk
emberek minden körülményben. Ünnepeljünk és mulassunk, ha annak van itt az ideje,
harcoljunk és életet mentsünk, amikor arra van szükség
Vitéz dr Tiszolczy Lajos élete áldott, maradjon emléke is az.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Pestmegyei Hírlap 1987. december 12-i számban megjelent nekrológja jól tükrözi pomáz
lakosainak dr Tiszolczy Lajoshoz kapcsolódó gondolatait, érzelmeit:
Nagyszerű ember volt
November 19-én kísértük utolsó útjára dr. Tiszolczy Lajost, a kilencvenegy éves
aranydiplomás főorvost. Ritkán látott nagy részvétnyilvánítással vett tőle búcsút Pomáz
lakosságának több száz tagja: a mindhárom generációt képviselő rokonsága, volt betegei,
nagymamák, akiket még ó segített világra jönni.
Sokan ismerték, szerették, de azt kevesen tudták róla, hogy a pomázi sportegylet alapító tagja
volt, mint a testedzés lelkes híve. Sokáig az egyetlen orvos volt a környéken, csak egy önkéntes
ápolónő segítette a munkájában. Eleinte lóháton, kerékpáron, később lovas kocsival kereste
fel a távolabb lakó betegeit Ötvenhat éven keresztül élt orvosi hivatásának. Népszerűségét az
is jellemezte, hogy sok betege bizalmasan, de tisztelettudóan csak Lajkó bácsinak nevezte.
A temetésén a búcsúbeszédet Brezanóczy főorvos mondta, a sír körül állók pedig
meghatódottan így nyilatkoztak: Tiszolczy Lajost eltemettük, de a felejthetetlen Lajkó bácsira
sokáig fogunk emlékezni.
Kacsovszky Andor Pomáz

Dr Tiszolczy Lajos, mindenki Lajkó bácsija, életútja,nem kérdés, hogy része kell legyen a
szülőfaluja értéktárának. Évtizedeken át, történelmi viharos időkben volt a tágabb értelemben
vett környék körorvosa. Minden család személyes kapcsolatot ápolt vele. Köztiszteletnek és
közszeretetnek örvendő személyiségével élete példát mutatott.
A helyi orvosok és egészségügyi dolgozók közössége, a város mindenkori vezetése, számos
civil közösség is tisztelettel adóznak emlékének, melynek egyik dokumentuma a posztumusz
díszpolgári cím is.
Születésének 100. évfordulóján az orvosi rendelő falán tiszteletére emléktáblát avattak
a javaslattevő aláírása:

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források stb.)
Források:
 Dr Laszlovszky-Könczölné-Borbélyné: Pomáz- Természeti kincseink, történelmünk,
kulturális örökségünk (2001)
 Orvosok Lapja /2012/12/ szám
 Otthonunk Pomáz IX évf.11.
 Budapesti Közlöny, 1917. október (51. évfolyam, 227-252. szám) 1917-10-09 / 233.
szám
 Budapesti Közlöny, 1918. július (52. évfolyam, 147-171. szám) 1918-07-05 / 149. szám
 Magyarság, 1927. december (8. évfolyam, 273-297. szám) 1927-12-31 / 297. szám
 Budapesti Közlöny,1929.október (63.évfolyam,223-249.szám) 1929-10-15/235.szám)
 Friss Ujság, 1931. június (36. évfolyam, 122-145. szám) 1931-06-06 / 125. szám
 Arató Géza et al.: Magyar Sport. Albrecht kir. herceg bevezető tanulmányával
(Budapest, 1935)III. rész
 Pest Megyei Hírlap, 1968. december (12. évfolyam, 282-306. szám) 1968-12-04 / 284.
szám
 Pest Megyei Hírlap 1987. december 12.
 adatközlők: Tiszolczy Klára, Kalmár Ilona, Demeter Miklós, dr Kollár Erzsébet,
Giszinger Károly
 Pomáz TV felvétele – Megemlékezés dr Tiszolczy Lajosról 2015.jan.16
 Pomáz TV felvétele – Interjú Tiszolczy Klárával 2015.jan.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe (ha van):
………………………………………………………………………………………………..

Kelt: Pomáz 2020. december 10.

a javaslattevő aláírása:

III. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy
audiovizuális- dokumentációja

Ifjúkori kép
dr Tiszolczy Lajosról
Ebben a házban élt dr Tiszolczy Lajos az 50-es évektől
(Pomáz, Templom tér 4.)

A vadászkunyhó

Jad Vasem kitüntetés 2012-ben

Beteghez indulva…

Világ Igaza kitüntetés méltatása 2012-ben

a javaslattevő aláírása:

Lajkó bácsi, ahogy minden pomázi
emlékeiben él

Vitéz dr Tiszolczy Lajos emléktáblája
(Pomáz, Kossuth L. u. 25)

Tiszolczy sírkert a pomázi katolikus temetőben
(Ravatalozó út)
Pest Megyei Hírlap, 1968. december (12. évfolyam, 282-306. szám)1968-12-04 / 284. számban az alábbi cikk
méltatja Vitéz dr Tiszolczy Lajos munkásságát:

Orvos lóháton
Fél évszázad a gyógyítás szolgálatában

Fél évszázada gyógyítja Pomáz lakosságát dr. Tiszolczy Lajos orvos, sok ezer pomázi
szeretett „Lajkó bácsija”.
73 éves korában, közel 50 évi fáradságos munka után készül nyugdíjba menni. Még ma is
nagy megterhelést jelent a körzeti orvosi munka, amidőn immár hárman gyógyítják a község
betegeit. Hogyne jelentett volna fáradságos munkát annak idején, amikor egymaga látta él az
orvosi teendőket nemcsak Pomáz községben, hanem még másik két szomszédos településen:
Csobánkán és Szentitistván-telepen is, ahol összesen több mint 9000 lakos élt. Ezt a munkát
1922-től — ekkor nevezték ki pomázi körorvosnak — maga végezte egyetlen bába
közreműködésével.
Ma is sokan emlékeznek a lóháton nyargaló orvosra, aki a nyeregtáskában hordott
műszerekkel mezei ösvényeken, vagy akár télen a behavazott, úttalan-utakon közelítette meg a
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szétszórt tanyákat, a hegyek között eldugott magányos kunyhókat. Sokszor kellett súlyos
műtétet is megoldania petróleumvilágítás mellett. Abban az időben még mentőszolgálat sem
volt, ezért sürgős esetekben lovas kocsival, télen szánon szállították a betegeket. Sokszor az
orvos, saját fogatán vitte betegét kórházba.
1926-ban szorgalmazta Pomázon a zöldkeresztes tanácsadás bevezetését, de mivel az
épületen kívül a védőnő fizetését is a községnek kellett volna biztosítania, a javaslatot
elvetették. Az orvos segítségére szolgáló egészségügyi létesítmények megvalósítása a
hatóságok szűkkeblűsége és maradisága miatt nem sikerült.
Tiszolczy doktor hivatásának érezte az orvosi munkát. Igen jól ismerte körzete betegeinek és
családjainak egészségi és szociális helyzetét, s nem egy esetben saját pénzén váltatta ki a
gyógyszert a beteg számára. Előadódott: saját konyhájáról juttatott ételt a betegnek, hogy
legyengült szervezete felerősödjön. Az igaz humanista orvos megtestesítője, aki nemcsak
gyógyított, hanem ahol rászorulták, anyagilag is segített. 30—40 évvel ezelőtt igen kevés
betege volt OTI- vagy MABI-tag. Legtöbben szegénysorsú családok, kiknek sem orvosra, sem
patikára nem tellett. Szerették s ezért bizalommal keresték és keresik fel ma is körzete betegei.
A betegek gyógyítása mellett — vallván az „ép testben ép lélek” elvét —, már kora ifjúságától
kezdve részt vett a község sportéletének szervezésében és mint aktív labdarúgó, magára
öltötte a futballdresszt és Pomáz község színeiben sok sikeres mérkőzésen vett részt.
Nemegyszer fordult elő, hogy a pályáról rohant le — a dresszre ruhát húzva —, sietnie kellett,
sürgősen beteghez hívták. A sportegyleten belül orvosi és egészségügyi előadásokat is tartott.
Immár a harmadik generációt gyógyítja a községben. Nagymama hozza unokáját a
rendelésre, a nagymamát pedig még leánykorában gyógyította. így nem csoda, hogy ezrek
ismerik, szeretik és tisztelik. És sajnálják, hogy nyugdíjba megy, mondván, hogy „még mindig
jól bírja magát. Még bírná ...” Igaz, hogy Tiszolczy doktor is legszívesebben még ma is
lóháton látogatná betegeit, ha olyan szemüveget gyártanának, amely nem esik le lovaglás
közben.
A község lakói, akiket injekciózott vagy világra segített, akiknek vérnyomását mérte, vagy
szívverésüket hallgatta, hálásan beszélnek róla mondván: „éljen még sokáig, jó egészségben,
hadd élvezze a nyugalmat, amelyben öt évtized alatt úgysem volt sok része”.
S mit mond az orvos? „Tettem, ami a kötelességem volt, s bár banálisán hangzik, de így van:
ha újra kezdeném sem választanék mást. Remélem ez a „nyugalom” sem lesz tétlenség. Még
bennem lüktet a munka ritmusa, s intenziven fogva tart. Idő kell ahhoz, hogy lecsendesüljön és
elhalkuljon”.
— Kacsovszky —
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2. sz. melléklet: A Htv. 1. § (1) bekezdés i) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumok, támogató és ajánló levelek
Dr Golub Iván az Uzsoki Utcai Kórház nyugalmazott orvos igazgatójának, a Magyar
Kórházszövetség volt elnökének ajánló levele (2020. nov. 28.)
Kedves Ildikó!
Köszönöm a megkeresését és annak az ötletét, illetve javaslatát, hogy Lajkó bácsi személye és
élettörténete ismét szóba került a legismertebb és legméltóbb pomáziak között. Családi és
személyes, illetve szakmai elfogultságnak már számos alkalommal tanúságát tettem, amikor
különböző helyeken és fórumokon megkíséreltem ismertetni és méltatni az ő kiemelten értékes
életművét. Az Ön által összeállított javaslattétel hitelesen, teljeskörűen összegzi Lajkó bácsi
csodálatos, karizmatikus, regénybe illő életpályáját. Minden elismerésre és tiszteletre
rászolgált, amit egy közösségtől, betegektől és embertársaitól kapott és kaphatott. A felsorolt
hivatkozások mellett - csupán kiegészítésként jelzem - hogy az Orvosok Lapja /2012/12/
számban megjelent cikk után- az Otthonunk Pomáz IX évf.11.-ban is írtam egy méltatást és a
Jad Vasem 2012 " Világ Igaza kitüntetés átadásán is személyesen részt vehettem Klárika
meghívására. Szerintem nincs az az "értéktár", amely ne méltányolhatná ezt az életművet!
Üdvözlettel:
dr Golub Iván
3.sz. melléklet: A javaslathoz csatolt fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Csatolt képek és multimédiás anyagok:

a javaslattevő aláírása:

Nyilatkozat
Alulírott, Izsó Ildikó nyilatkozom, hogy a Javaslat a „Vitéz dr Tiszolczy Lajos életútja”
Pomázi Települési Értéktárba történő felvételéhez című adatlap, valamint annak mellékletét
képező, a javaslatban szereplő nemzeti értékről készített fotók / multimédiás anyagok a
magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet alapján feladattal felruházott szervezetek által térítésmentesen felhasználhatók.
Tudomásul veszem, hogy ez a nyilatkozatom nem visszavonható.

Pomáz, 2020.év december 10.
aláírás

a javaslattevő aláírása:

