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Koch Anta l 1843-ban 
született Zomborban. Szülei 
harisnyakötő iparosok vol-
tak, akik nem dicsekedhet-
tek nagy jómóddal, mégis 
taníttatták a fiukat. Kalocsán 
és Baján járt gimnáziumba. 
Ha tanára i rászor í to t ták, 
szo rga lmasan tanu l t , de 
barátai könnyen elvonhatták 
a tankönyvek mellől. Szí-
vesen barangolt a Duna-
parton, érdekes kavicsok, 
ásványok után kutatva. 
Gyermekkor i , kamaszkor i 
versei között akadnak té-
tova szere lmes köl temé-
nyek, és olyanok, amelyek a 
természet csodáiról szól-
nak. Felnőtt fejjel, kritikus 
szemmel újraolvasta őket, 
egy részüket „meg lehe-
tősnek" tar tot ta , a többi t 
elégette. Több maga csinál-
ta újságot is szerkesztett, 
igaz, mindig két példány-
ban. Egy hónapon át arra is 
futotta erejéből, hogy napi-
lapot készí tsen. Könnyű 
kézzel rajzolt, aminek ké-
sőbb nagy hasznát vette a 
táblai magyarázatoknál, a 
fö ld tan i té rképek készí-
tésénél . A zene sz in tén 
érdekelte. Gyermekkorában 
a templomi kórusban éne-
kelt, i f jú korában dalokat 
szerzett, felnőttként népda-
lokat gyűjtött. 

Egyetemi évei 
és a pályakezdés 
1861-ben érettségizett, 

és nagy gondot jelentett a 
pá lyavá lasz tás . A szüle i 
papnak szánták, de egyet-
len szemináriumba sem vet-
ték föl. A tanárok hamar 
ész reve t ték , hogy nincs 
igazi hajlama ehhez a hiva-
táshoz. A pedagógiához ér-
zett legtöbb kedvet. így Pé-
csett beiratkozott a tanító-
képző intézetbe, de rövide-
sen otthagyta, mert az elő-
adások színvonalát nagyon 
primitívnek találta. Tehetős 
rokonai segítségét kérte, 
hogy a pest i egye temen 
tanulhasson. Előbb mate-
matikát, fizikát és vegytant 
hallgatott, majd természet-
rajzi tárgyakat. Az önál ló 
magyar geológia megala-
pozója, Szabó József pro-
fesszor vette pártfogásába. 
Minden lehetőséget meg-
adott famulusainak, hogy 
minél j obban e lmé lyed-
hessenek az ásvány- és 
kőzet tanban. Nagy lökés 
volt ez Koch Antal számára, 
aki szakdolgozatát a ma-
gyaro rszág i baza l tok tö-
möttségéről írta. Ekkoriban 
kezdte meg a Fruska Gora 
hegység tanulmányozását 
is. 

1865-ben kapta meg a 
diplomáját, és először az 
eperjesi gimnáziumban he-
lyezkedett el, de a közép-
iskolából az egyetemre vá-
gyódott, hiányzott a kutatás, 
és nem sok kedvvel bíbe-
lődött a rossz f iúk taní-
tásával, mégsem volt sem-
mi k ive tn iva ló a munká-
jában. Maga is tanult, főleg 
növény- és állattant. 

1867-ben végre vidékről 
a fővárosba került a mű-
egyetemre asszisztensnek, 
majd Szabó József hívta 
maga mellé, de ugyancsak 
ő ajánlotta, hogy nevezzék 
ki az éppen megindult Ma-
gyar Kirá ly i Földtani In-
tézetbe geo lógusnak . Itt 
sem töltött sok időt, hosszú 
európa i tanu lmányú t ra 
ment. 

Először 25 éves korában 
nősült meg, unokatestvérét, 
Riesz Bettyt vette el, de ő 
három évvel később meg-
halt. Egy fiú maradt utána. 

A kolozsvári 
professzor 

1872-ben felállították Ko-
lozsvárott a Ferenc József 
Tudományegyetemet. Kez-
detben negyven tanszéke 
volt, és Trefort nagy gond-
dal válogatta össze a tanári 
karát. Az Ásvány-, Föld- és 
ős lénytan i Tanszék élére 
Koch Antal t nevezték ki. 
É le tének legmunkásabb 
szakaszát, közel negyed-
századot tö l töt t abban a 
városban. 

Az egye tem demonst -
rációs anyag híján szerző-
dést kötött az Erdélyi Mú-
zeumi Egyesülettel. Meg-
kapta az egylet ásványtani 
gyűjteményének használati 
jogát , cserében vá l la l ta , 
hogy gondoskodik a keze-
léséről, valamint arról, hogy 
mind a kutatók, mind az 
egyszerű érdeklődők láto-
gathassák. Ennek a gaz-
dag, de rendezetlen kollek-
ciónak a gyarapítása, rend-
szerezése Koch Anta l ra 
várt. 

1874-ben újból megnő-
sült. Molnár Gizel la több 
mint negyven éven át volt a 
felesége, vezette a háztar-
tását , nevelte a gyerme-
keket, ha édesapjuk tanul-
mányútra ment. 

A tudós 
Koch Antal hozzáfogott 

főművének, az Erdélyi me-
dence harmadkori képződ-
ménye inek monográ f iá ja 
megí rásához. Húsz év ig 
tar tó apró lékos , minden 
részletre kiterjedő munka 

Geológuskalapács a nemesi címerben is 

Koch Antal, a földtan atyamestere 

Koch Antal, 
a kolozsvári 

egyetem professzoraként 

A kutyabőrt és a nemesi 
elmert életmüvéért Ferenc 

József adományozta 
a tudósnak 

volt ez, aminek még ma is 
nehéz párját találni a ma-
gyar geo lóg ia i szak i ro-
dalomban. Az anyagot ma-
ga gyűjtötte hozzá, és eh-
hez keresz tü l -kasu l be 
kellett járnia Erdély minden 
zugát. A M. Kir. Földtani 
Intézet adta a megbízatást, 
részben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, részben 
az Erdélyi Múzeumi Egye-
sület támogatta. Ez utób-
binak a folyóiratában évről 
évre beszámolt arról, milyen 
új eredményekre jutott mun-
kája során. A mű két kö-
tetben jelent meg, 1894-ben 
és 1900-ban. 

A másik, szintén jelentős 
alkotása „Erdély ásványai-
nak kritikai átnézete" (Ko-
lozsvár, 1885). Még ma is 
jól használható, néhány éve 
megjelent a reprint kiadása. 

Paleontológiái munkáiban 
legtöbbet az ősger ince-
sekkel fog la lkozot t . Har-
mincnyolc új fajt és két új 
genust ő írt le e lőször a 
szakirodalom számára. 

Gondolt a diákokra is, „Az 
ásvány-, kőzet- és földtan 
vezérfonala középtanodák 
számára" című tankönyve 
hét kiadást ért meg. A saját 
ha l lgató i számára pedig 
könyva lakban adta ki az 
előadásainak anyagát. 

Koch Antal 
kutyabőre 

A szakma mél tányo l ta 
eredményeit . 1875-ben a 
Magyar Tudományos Aka-
démia a sorába emel te . 

1904. és 1910. között a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat 
e lnöke vol t . 1904-ben a 
Londoni Földtani Társulat 
külső tagja lett, majd 1915-
ben, az első v i lágháború 
idején, tiszteletbeli tagjává 
fogadta. 

1913-ban, nyugdíjba vo-
nu lása a lka lmábó l , élet-
művének e l ismeréseként 
Ferenc József Koch Antal-
nak és törvényes leszár-
mazotta inak bodrogi elő-
nevet és nemes i címet 
adományozott. 

A heraldikusok földtani 
ismeretek nélkül nem tud-
nák megmagyarázni címe-
rének jelentését. A geoló-
guskalapács két oldalára 
kedvenc tüskésbőrű kövü-
leteinek, az általa leírt Ate-
lospatangus - genus két 
példányát rajzolták. Az al-
ján, a jel legzetes „dúcos-
kenyér" alakú hegy Piski 
közelében a Maros partján 
álló Aranyi hegyet ábrázolja, 
amelynek andezitjét Koch 
Anta l v izsgá l ta meg a 
legjoban. 

A tanár 
Tudományos munkáinál 

talán mégis jelentősebb volt 
az, amit a fiatal geológus 
nemzedékért tett. Egyete-
misták egész sora az ő 
hatására jegyezte el magát 
ezzel a tudománnyal, örök 
időkre. 

Nem volt jó előadó. Hal-
kan és egyhangúan beszélt, 
de olyan jóindulattal bánt 
azokkal, akik nála tanultak, 

hogy nagyon vonzóvá vált a 
tárgy, amit oktatott. Tudta, a 
d iákok a közép isko lábó l 
kevés ismerete t hoznak 
magukka l , ezért lassan, 
fokozatosan vezette be őket 
a fö ld tan mé lyebb tudo-
mányába. A lape lve vol t , 
hogy a kőzeteket a lelőhe-
lyükön lehet a legköny-
nyebben meghatározni. A 
geo lóg ia nem a szoba-
tudósok tudománya, kint a 
terepen lehet a legjobban 
elsaját í tani . Taní tványai t 
rendszeresen elvitte tanul-
mányi utakra, k i rándulá-
sokra. Meg-megálltak egy-
egy tanulságosabb földtani 
szelvény mellett, magyará-
zott, útközben tréfás geo-
lógus-nótákat énekelgetett. 
Ez a műfaj azóta sem halt 
ki. 

Tanítványainak névsora 
is magáér t beszé l : Pálfy 
Móric, Gaál István, Noszky 
Jenő, Vogl Viktor, Telegdi 
Roth Károly, Pávai Vajna 
Ferenc, Vendl Aladár, Mau-
ritz Béla, Vadász Elemér, 
Schréter Zoltán. Közöttük 
volt Prinz Gyula szegedi 
professzor, a Tien-san ne-
ves kutatója is. ő k vala-
menny ien a XX. század i 
magyar tudománytörténet 
legk ivá lóbb a lak ja i közé 
tartoznak. Azok a földrajz-
tanárok. akiket ők indítottak 
el a pályán, róluk írnak és 
beszélnek olyan áhítattal, 
mint ők, mikor Koch Antalra 
emlékeztek v issza. Mes-
terük tiszteletére 40. tanári 
évfordulójára emlékkönyvet 
adtak ki. 

Barátok és kollégák 
Barátokat az egyetemi 

ko l légák, tanárok közöt t 
talált. Ezek közé tartozott 
Entz Géza, aki az Állattani-
és Összehasonlító Tanszé-
ket vezette, míg meg nem 
bízták, hogy legyen tan-
székveze tő a Budapes t i 
Műegyetemen. A régit Koch 
Antal vette át tőle. Ezen a 
poszton 1889-ben a 26 
éves Apáthy István váltotta 
föl. 

Apáthyt az idegrendszeri 
kutatásai tették világhírűvé, 
de nagy ambícióval fűtötten 
foglalkozott a társadalom-
tudományokka l is. Egyik 
a lapí tó ja vol t a Magyar 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Egyesületnek. 1918-ban ő 
volt Erdély kormánybiztosa. 

A román királyi csapatok 
e l fog ták . Halá l ra í té l ték, 
csak f ranc ia d ip lomác ia i 
nyomásra engedték szaba-
don. Szegeden részt vett a 
Ko lozsvár ró l á t te lepí te t t 
egyetem ú j jászervezésé-
ben. 

Az utolsó évek 

Régi professzora, Szabó 
József ha lá la után meg-
kapta a budapesti egyetem 
fö ld tan i - , ős lénytan i tan-
székét . Igy huszonöt év 
után e lkö l tözöt t Ko lozs-
vár ró l . Újból vár tak rá a 
gyűjtemény rendezési, intéz-
ményszervezési feladatok, 
de már a tanításra fordította 
a legtöbb idejét. 

Több gyermeke született, 
de csak Nándor fiából vált 
földrajzkutató. Budapesten 
szerzett egyetemi diplomát, 
őslénytannal foglalkozott. 
Mint hidrológus, részt vett 
jelentős Adria-expedícióban, 
1913-ban és 1914-ben. Ek-
kor Magyarország még élen 
járt a tengerkutatásban. 

Koch Anta l húszéves 
kora óta rendszeresen ve-
zetett naplót. Magának, és 
nem a ny i l vánosságnak 
szánta, de sok kutató cse-
megézett belőle, új adatok 
után keresgélve. A tudo-
mányos fejtegetések, meg-
f igye lések mel le t t szép-
számmal szerepelnek ben-
ne versek, népdalok, iro-
dalmi kritikák, szabadkézi 
rajzok, térképek, útleírások, 
időjárások. 

Négy vaskos füzetbe 
összeállította az 1864. és 
1914. között megtet t ku-
tatóút jainak összegzését. 
Számba vette, hány helyen 
fordult meg, hány emberrel 
ta lá lkozo t t , és a végső 
egyenleg szerint: ötven év 
alat t öt évet tö l tö t t uta-
zással. 

1920-ban meghalt a fele-
sége. Ezután már nagyon 
visszavonult életet élt, csak 
a családjával ér intkezett . 
1927-ben ő is megtért sze-
re te t t jéhez : m indke t ten 
együtt nyugszanak a Far-
kasréti temetőben. 

Koch Antal és tanítvá-
nyainak fényképe egyfor-
mán poros a tablókon. Az őt 
követő negyedik generáció 
üstöke is megőszült már. 

Mint minden korban, ma 
is megkongatják a vészha-
rangot a földrajztudomány 
fö lö t t , de add ig nincs 
veszélyben, amíg jó tanárok 
oktatnak az iskolákban. 

Buka Adrienne 

Húsz éve halt meg Komor István 

Nem. ez nem egy kiagyalt, 
modern meserészlet, hanem a 
XX. század tragikus valósága, 
Komor István, hajdani szegedi 
rendező életének egy részlete. 

Komor élete valódi pi-
kareszk Baján született 1926-
ban, zsidó polgári családban. 
Apja a Klauber-bankház tulaj-
donosa volt. A háború alatt 
megjárta a lágerek és a Gest 
apo-börtönök poklát egyetlen 
elrongyolódott klskabátban, 
melyet 1945-ben, Budapestre 
v isszavergődve, az éhhalál 
szélén elcserélt pár szelet 
kenyérre. Csak miután meg-
találta családja néhány, életben 
maradt tagját, akkor tudta meg, 
hogy ebbe a kabátba volt 
bevarrva a család minden 
értéke. . 

ö maga mesélte ezt, ciga-
rettáról cigarettára gyújtva, 
jófajta cseresznyepálinka mel-
lett a színházi klub füstös 
félhomályában. Igazi bohém 
volt, és imádta a nőket. Ren-
geteg történet keringett róla a 
szakmában; ezek egy részét ű 
maga mesélte, másokat róla ta-
lálták ki. Ironikus, találó mon-
dásait szakma szerte idézték. 
Aki először próbált vagy beszélt 
vele, nem tudta hová tenni 
sajátságos, csipkelődő stílusát. 

Szenvedélyesen rendezett. 
A színpadon előjátszott a 
színészeknek, de a következő 
pi l lanatban már a nézőtér 

széksorai közt járkált le s fel. 
Ha valami nem tetszett neki, 
felkiabált a színpadra: 

- Gyerekek, nem jó, hát 
nem érzitek? 

Aztán hátrarohant a nézőtér 
jótékony sötétjébe - rágyújtani. 

Minden figyelmeztetés elle-
nére rengeteget dohányzott. 
Nem is kerülhette el a tüdő-
műtétet. Jó barátja, Kulka 
Frigyes kése alá feküdt a 
szegedi klinikán. Felépülése 
után Kulka szelíden meg-
dorgálta: 

- Pista! Minden cigaretta 
két napot rövidít az életeden! 

- Nem mindegy, hogy hány 
nappal tovább leszek halott? -
válaszolta, s rágyújtott egy 
újabb koporsószegre. 

Nem volt férfiszépség, mégis 
körüldongták a nők, s azonnal ő 
lett a társaság középpontja, ha 
beszélni kezdett. Remek cse-
vegő volt, szellemes, jó hu-
morú. Történeteit, véleményét, 
világlátását káprázatos Irodalmi 
és zenei műveltsége szőtte át. 
Szegedi működése alatt ren-
dezései megbízható, konven-
cionális, realista előadások volt, 

Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy 

17 éves fiatalember, aki 
olyan szerelmes volt egy 

fiatal lányba, hogy önként 
szállt fel a deportáltakat 

szállftó vonatra, mert 
együtt akart lenni vele. 
Teltek, múltak a napok, 

s három hosszú nap után 
a fiú kiszeretett 

a kislányból, de akkorra 
már ő is egy láger foglya 

vo l t -

melyeken átsütött keserves 
élettapasztalatain edződött 
humanitása. 

Először 1951-től '53-ig volt 
főrendező Szegeden. Ekkor 
állították színpadra a máig Is 
emlékezetes Viharos alko-
nyatot, a Két úr szolgáját és a 
Fösvényt. 

Másodszor 1957-ben, Va-
szyval jött vissza a Tisza-parti 
városba ismét főrendezőnek, és 

tizenhárom éven át, Kaposvárra 
való távozásáig a színház tagja 
maradt. A Zalameai bíró, az 
Altona foglyai, Svarc: Sárkánya, 
a III. Richárd, a Stuart Mária, a 
Lear király és az Édes fiaim -
maradandó mérföldkövei ezek-
nek az éveknek. 1963-ban 
Jászai-, 1969-ben Juhász 
Gyula-díj jal ismerték el mű-
vészetét. 

1970-ben Kaposvárra került 

főrendezőnek, majd rövidesen 
igazgatóvá nevezték ki. A 
színházvezetést azonban nem 
rangnak, hanem szolgálatnak 
tekintette. Két évvel később 
szervezetében túlburjánzott a 
rák, s elkezdődött élethalál-
harca a szörnyű betegséggel, 
miközben művészete egyre 
jobban kiteljesedett. A Tarelkin 
halálát gogol l mélységű 
rendezésben állította színre, 
ironikusan beszélve életről, 
halálról. Szegedi vendégek 
közreműködésével álmodta 
színpadra az Éjjeli mene-
dékhely ihletett előadását. 

Ám a betegség mind jobban 
maga alá gyűrte. Életét már 
csak a heti orvosi kezelések 
hosszabbították. Hetente hol 
Pécsre, hol Szegedre járt 
gyógykezelésre a színház 
autójával, hisz' olyan állapotban 
volt már, hogy saját gépkocsija 
vezetésére nem vállalkozhatott. 

Bár felettes szervei sejt-
hették a színházi kocsi sűrű 
igénybevételének okát, 1974 
tavaszán mégis fegyelmi 
vizsgálatot indítottak ellene. A 
fegyelmi büntetés elkerülé-
sében a szegedi színház akkori 
vezetése sietett segítségére -
ma már bevallható a turpisság, 
hisz' elévült az ügy - a két 
színház közti hivatalos tár-
gyalásokként Igazolva a kifo-
gásolt szegedi utakat. 

Komor az akadékoskodókkal 

s a betegséggel való kettős 
küzdelmét megelégelve vissza-
vágyott családja körébe, a 
szeretett Tisza-partra, a vidám 
úszóházi cimborákhoz, a Hun-
gáriába és a Tombácba, meg a 
színház jól ismert, megkopott 
falai közé. Nyár elején felke-
reste a színház vezetőit, s el-
mondta: tavaszra szeretne 
visszaszerződni Szegedre, 
szeretne hazatérni. Az elő-
szerződést nyomban meg-
kötötték 1975. január 1-i dá-
tummal, időt adva ezzel Ko-
mornak a kaposvári színház 
éléről való leköszönésre, s 
ottani ügyei elrendezésére. 

A szerződést a színház 
büféjében ünnepeltük, termé-
szetesen „feles cseresznyével". 
Komor régi kedve visszatért. 

- Tudod, mit akarok most 
megrendezni? - kérdezte tőle, 
s nemleges válaszomra tovább 
beszélt: - Lessing: Bölcs 
Náthánját. Nagyon sokat tudok 
róla... Majd meglátod, fasza 
előadás lesz... 

Soha nem láttam meg. Pista 
a fokozódó kínok elől 1974. 
szeptember 4-én az égi tár-
sulatba szökött. Földi szer-
ződését egy „feles cseresznye" 
mellett összetéptük... 

Sándor János 


