
Összefoglaló 

a Promontorium Polgári Casino estjéről 

Köteles György díszpolgárunkkal a Borvárosban, 2016. október 4. 

A tavaly elkezdett díszpolgári esteket folytattuk, amikor előbb Nemes László tanár úrral, majd 
Szincsák József építésszel, operaénekessel beszélgettünk, méltattuk pályafutásukat, emelte ki 
bevezetőjében Mészáros Péter. Utalt a díszpolgári összejövetelekre, amik voltaképpen Köteles 
professzor úr 2003-as díszpolgárrá választása alkalmával kezdődtek a Törley kastély könyvtárában. 
Ugyanakkor fontos az is, hogy a tavaszi ünnepi találkozón, az új díszpolgár beiktatásán túl egy-egy 
díszpolgár munkásságát, életét áttekintsük, beszélgessünk vele. Ezúttal Köteles György professzor úr 
pályájáról beszélgettünk, Garbóci László helytörténész, díszpolgár közreműködésével, aki beszélgető 
partnere volt. 

Életutak tanulságai volt a címe annak kis képes összeállításnak, amit Köteles György a beszélgetés 
folyamán vetített. 83 év, egy százéves visszatekintéssel a huszadik századra. Utalt Szentgyörgyi 
Albertre a század megpróbáltatásai kapcsán, a történelmi helyzetek kezelésére, a tapasztalok átadása 
hasznos lehet a fiatalok számára. Századelő, családi háttér, a két világháború, Nyíregyháza, majd 44-
ben Csallóköz, Guta. Iskolai, egyetemi évek, majd ’61 Budafok, a Sugárbiológia, egészen 2004-ig. Sok 
élmény, stabil háttér, támogatás, egyben lemondással is járt a pálya. Tanulság, dolgozni kell, és ki 
lehet lábalni bármilyen helyzetből. Fontos volt a családi háttér, a szülők, a nővérek, majd Tamara 
révén a családalapítás már Budafokon. 

Emlékezetes helyszíneket érintettünk képekben, családi ház, világháború, ’56 József körúti lakás 
pusztulása, majd Törley kastély a kutató intézet indulása. Megnéztünk egy Promontor TV portré film 
részletet, benne a Sugárbiológiai intézeti munkájáról, ahol az atomtámadástól az ionizáló sugárzásig 
terjedt a spektrum, s ahol egy fiatal gárda indult el a hatvanas évek elején. Fontos volt akkor is, 
később is az ismeretterjesztés, ezen témák közérthető tudatosítása, megértetése. Ugyanakkor itt volt 
a városi élet, a bekapcsolódás, a megismerés lehetősége, igénye, a közélet. Korán bekapcsolódott a 
Béketanács tevékenységébe, ami ’90 után a Békeszövetség formájában folytatódott, ma ennek 
elnöke Köteles professzor úr. 

Szó esett a művészetekről, amiknek kedvelője Köteles György, ugyanakkor Tamara Kubaszova aki 
ötven éve társa, és az intézetben is munkatársa volt, már korábban bekapcsolódott a helyi Mészáros 
Kör tevékenységébe, autodidakta módon, és a Kör neves szobrászai révén beletanult a szobrászatba, 
domborművek, plasztikák készítésébe és ma már elismert művész, kiállításai vannak. 

A beszélgetés során érintettük a sugárvédelem, a biztonság kérdéseit, Csernobil, Paks, Fukusima, az 
atomenergia szerepe, és a megújuló energiaforrások viszonya. Az Intézet mai helyzete is szóba került, 
ami létszámában erősen zsugorodott, jelentősége, szerepe azonban ma is komoly. Tamara végül 
átadta egy Savoyai plasztikáját Garbóci Lászlónak, és egy Záborszky portré poszter változatát a 
házigazda Békési Imrének. 

 


