
FORUM
„Hajoljunk egy kicsit közelebb egymáshoz.
Közelségben nyílik a távlat is a helyes ítélet-
nek." (Sütő András)

Nekem idevalósiak az álmaim...
Szerkesztőségi beszélgetés a Szolnok Megyeiek Baráti Köre tagjaival

A RIPORTER: PÁLRÉTI ÁGOSTON

Mit ér Szolnok megye az országnak? A kérdésre kinek-kinek szak-
értelme szerint sokféle a válasz. De mit ér ez a megye azok szemé-
ben, akik innen indultak, vagy pályafutásuk egy fontos szakaszával
kötődnek a városhoz, Szolnokhoz és vidékéhez? Vagyis milyen és
mit ér Szolnok megye azoknak, akiknek idevalósiak az álmaik, ahogy
Szabó Iván a messzeföldön ismert és szeretett szobrászművész fogal-
mazta meg a „bennszülött" hazafiság tartalmát. Voltaképpen ez a
Tőle származó mondat: Nekem idevalósiak az álmaim vitt el ahhoz
a gondolathoz, hogy szerkesztőségi beszélgetésre hívjam meg a
Budapesten néhány évvel ezelőtt megszerveződött Szolnok megyeiek
Baráti Köre alapító tagjait, vezetőit, hogy általunk magunkról, kicsit
közelebb hajolva egymáshoz többet és mást tudjunk meg, mint el-
eddig. Éppen ezért hadd legyen első kérdésem dr. Nyíri Bélához, a
baráti kör elnökéhez, aki mint a TOT elnökhelyettese ment nyugdíj-
ba, korábban a Szolnok Megyei Tanács elnökhelyetteseként mező- és
élelmiszergazdasággal foglalkozott, hogy hogyan is jött létre ez a
baráti kör Budapesten?

Nyíri Béla: Lelkes szolnokiak, akik innen elkerültek, fiatalabbak egy kicsit
mint én, megkérdezték tőlem, mi a véleményem arról, ha megalakítanánk a
megyéből elszármazottak baráti körét? Egyetértettem, mire rögtön megkértek,
legyek én a kör elnöke. Hiába mondtam nekik, hogy igazándiból nem is vagyok
Szolnok megyei születésű, Szabolcs-Szatmár megyében, Cégénydányádon, a
Szamos mentén születtem. De életem legszebb részét itt éltem le Szolnok me-
gyében. Mégis fölmerül a kérdés, hogyan lettem szolnoki is? Kaposvári Gyulától
hallottam egy előadást vagy jó húsz évvel ezelőtt, tőle tudtam meg, hogy vala-
mikor Szolnok megye határa Désnél volt, azt hívták Felső-Szolnok megyének
és ebbe már az én szülőföldem is beleesik. így lettem szolnoki. Aztán itt „vettek
el" férjül, itt született a lányom, sok minden köt ide. Akkoriban a párt „vezé-
nyelte" a kádereket a fontos posztokra, nem nagyon lehetett rúgkapálni ellene,
igyekeztem azt csinálni, amit kellett, még akkor is, ha nem mindig tetszett...
A dolog lényege: életem színe-javát itt éltem le, s ami a döntő: itt váltam em-
berré, itt lettem vezető! Eközben nagyon sokat tanultam a jászkunoktól, ezektől
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a kemény, nyílt, sokatpróbált emberektől. Évekig voltam Nagyivánban, Tisza-
örsön, Tiszaigaron megyei tanácstag, azt a nyíltságot, őszinteséget, amit később
nekem a rovásomra írtak, részben ezektől az emberektől vettem át. Tehát a
születésem után ez az a megye, amelyik az életemet meghatározta.

Riporter: Jászapáti szülötte Gulyás Pál, aki a Népszabadság nyugdíjas
munkatársa, jelenleg a pártközpont gazdaságpolitikai osztályán szaktanácsadó,
tehát továbbra is aktívan politizáló, szorgos, tevékeny ember.

Gulyás Pál: Jászapátin születtem egy tanyán, a nagyapámék tanyáján.
Szüleim már nem voltak parasztemberek, apám sánta falusi foltozószabó volt,
földjük soha, nekem se, de ott születtem és tizenkilenc éves koromig ott éltem.

Az én álmaim onnét valók. Arra tanított meg az élet, a közvetlen környezetem
— parasztok és más kisemberek között nőttem föl —, hogy mindig nagyon sokat
és nagyon jól kell dolgozni, mert másképpen nem tudunk megélni. Az én álmaim
abban az időben olyanok voltak, hogy meg kellene forgatni a világot. Akkor
még nem ismertem Jankovich Ferenc versét, a későbbi indulónkat. Lázongó
ember voltam. Soha nem tartoztam azok közé, akik már úgy születtek, hogy
vörös volt a tojáshéj a fenekükön. Zavarosan gondolkodó, de lázongó ember vol-
tam, rengeteget köszönhetek hajdani tanáraim közül jónéhánynak, akik segí-
tettek és megtanítottak nem csak dolgozni, de gondolkozni is. Az álmom az volt,
hogy ha egyszer módom lesz rá és azon a lépcsőn, amelyik a nagyon nagy mély-
ségből fölfelé vezet, eljuthatok valahová, akkor a kezüket soha nem engedem
el azoknak, akik közül eljöttem. Hát a lépcső nagyon hosszú, nagyon magas.

A családban én voltam az első, aki két-három eleminél többet végzett. 1941-
ben kerültem föl Budapestre, véletlenül szerencsémre olyan körbe, amelyiknek
vezéralakja Erdei Ferenc volt, olyan fiatalemberek közé, mint Gyenes Antal,
Tőkés Ottó és mások. Aztán 1946-ban, mikor „kirándulásomból" hazaérkeztem,
voltam katona, hadifogoly — Erdei Ferenc vitt föl Budapestre azzal, hogy fog-
lalkozzak a szövetkezeti mozgalommal. Nem ezt akartam, hisz az irodalom és a
nyelvek érdekeltek, dehát a sorsom így alakult. Bár közgazdasági egyetemre
jártam, végül is mezőgazdasági témakörrel kellett, hogy foglalkozzam. Így ala-
kult ki rólam az a tévhit, hogy agráros vagyok. Valami ragadt is rám belőle,
nagyon sokáig csináltam különféle lapoknál, majd az ellenforradalom után a
Népszabadságnál. Onnét mentem nyugdíjba több mint három éve, egyik szer-
kesztője voltam a lapnak, időnként azóta is írok, azonkívül dolgozom más he-
lyeken is.

Riporter: Mit ér az ön szemében a Jászság, a Jászkunság, az országnak ez
a tájéka?

Gulyás Pál: Nagyon büszke vagyok, amit azon a tájon a szövetkezetek és
nem csak a mezőgazdaságiak, hanem a fogyasztásiak is elértek, összegyűjtöttem
a nagyon sok közül néhány olyan írást, ami megjelent a Népszabadságban az
ellenforradalmat követő időkben a Jászság iparáról, Jászkisérről, Alsószent-
györgyről, van ebben szó közművelődésről, sok mindenről, itt hagynám. Azon-
kívül itt hagyok még egy négynyelvű folyóiratot, 30 éve alapítottam, azóta is
csinálom, ez a szövetkezeti mozgalomról szól, csak külföldre megy. A Szövetke-
zetek Nemzetközi Szövetségében is dolgozom. Azon kívül itt hagyok még egy
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könyvet, Szövetkezetpolitikánk a mezőgazdaságban címmel, teljes áttekintés az
utópista szocialistáktól mindmáig.

Riporter: Köszönettel átvesszük és bizonyára haszonnal forgatjuk majd.
De folytassuk a beszélgetést egy írástudó jász patrióta után most két kun mű-
vészemberrel, Somogyi Árpád szobrásszal és Bod László festővel.

Somogyi Árpád: Mint karcagi kisdiáknak álmom a művészi pálya volt.
Gyerekkorom paraszti világa mai napig elkísér. Persze művészi pályán nyilván-
való, hogy amíg ez adekvát formává válik, az hosszú út. Azóta eltelt jónéhány
esztendő, de ahogy telnek az évek — egyre jobban vágyódom haza. Otthon azzal
szoktak csúfolni, hogy ha Zalaegerszegen van megbízásom, Karcag akkor is út-
baesik. Meghatározó számomra ebből a világból a nagycsalád, apám tizenkét
testvére, de amit sokkal fontosabbnak tartok, az Karcag szellemi hatása. Azok-
ban az években, amikor eszmélni kezdtem, a harmincas évek vége, a városban
például két napilap volt, a gimnázium pedig különösen sokat adott. A rajzra
Tőkés Sándor tanított, olymódon, hogy Pátzay Pál és Medgyessy Ferenc rendre
megfordult nálunk. Emlékszem, egyszer az volt a feladat, hogy karácsonyi él-
ményeket kellett megrajzolnunk, s én disznótort rajzoltam, szénásszekeret. Eze-
ket később is megőriztem, a fiam a mai napig csodálattal nézegeti. A szomszéd
utcában volt Kántor Sándor műhelye, ahol gyakran megfordultunk. 1942 telén
ő küldött fel engem Budapestre egy levél kíséretében Medgyessyhez, hogy mu-
tassam meg neki a szobraimat. Ügy látszik megnyerte a tetszését, mert a követ-
kező nyáron már nála laktam, még 44 nyarán is, tehát a szüneteket a gimná-
zium ösztöndíjával ott töltöttem. Ez lenne szellemi fejlődésem egyik vonala, a
másik pedig onnan táplálkozott, hogy Karcagról a debreceni kollégiumba került
diákok sűrűn hazajártak, hozták a Püski kiadványokat, a Magyar Élet számait,
ekkor ismerkedtem meg a népi irodalommal. Fenséges helyzetem volt, mert
például nyáron Erdei Ferencet, Veres Pétert Medgyessy műtermében megis-
merhettem. A gimnáziumban egy táj- és népkutató csoport működött, ez Teleki
Pál kezdeményezte országos mozgalom volt, Győrffy István vezette. Felelősség-
gel mondom, hogy az akkor eszmélő értelmiségi fiatalok között döntő volt a
néprajz szerepe. A progresszió felé nagyon sokan indultak el a néprajz irányá-
ból, hiszen a néppel való azonosulást jelentette, számomra pedig azt, hogy a
népművészet formavilágával ismerkedhettem meg.

Bod László: A Karcagi táj szerelmese vagyok, olymódon, hogy nagyon sok
tájképet festek. A világ minden táján, már ahol kiállítottam eddig, legalább
egy karcagi képem lóg a falon. Egész egyszerűen nem tudom elfelejteni a kar-
cagi világot, ami mögött mindig ott éreztem azt az embert is, aki ebben a tájban
élt, dolgozott, s amely emberfajtát rendkívül szerettem.

Riporter: Aki messziről érkezik Karcagra, azt mondja: ez egy sáros kis
mezőváros, mi szépséget találhat ott egy festő?

Bod László: A festői szépség egészen más, mint az a szépség, amit az embe-
rek például egy jól „kihegyezett" alpesi tájnál keresnek, nagy hegyekkel, havas
fenyőkkel. A festői szép Karcagon egészen más, sokkal lágyabb, színekben sok-
kal érdekesebb. És ami megrázó, megragadó: az óriási dimenziók, a hatalmas
nagy égfelület, az elterjedő nagy földfelület, aminek színe lehet fekete, amikor
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a frissen felszántott földet nézem, vagy lehet havas, vagy őszi időben szép bar-
nás-vöröses. Rá kell vezetni az embereket, hogy megtalálják ennek szépségeit.

Kukri Béla (a Szolnoki Galéria Baráti Körének elnöke): Hogy ez mennyire
így van, annak bizonyítéka, hogy a Szolnoki Művésztelep is úgy jött létre, hogy
valamikor egy osztrák katonafestőt megfogott itt a Tiszatáj varázsa és azután
évekig járt ide a barátaival, később pedig 1902-ben a magyar művészek kezde-
ményezésére létrejött a Szolnoki Művésztelep. Ez a varázs ma is él az itt alkotó
művészekben éppúgy, mint az elszármazottakéban is.

Riporter: Ismét a két karcagi művészhez fordulok: mikor volt utoljára
közös kiállításuk Karcagon?

Somogyi Árpád: Talán tizenöt éve... Bizonyára rajtam is múlott, de másutt
volt kiállításom. Az erőt és az időt a megbízások teljesítése köti le. Pl. nemrég
készítettem maradandó emlékművet Kunszentmiklóson a pásztoroknak, a kun
népnek, vagy korábban született Az Alföld népe a Hortobágyon, a Pásztorfiú a
múzeum előtt, Kecskeméten ismét egy pásztoremlékmű. Azért nem jöttem Kar-
cagra, mert nem értem rá.

Riporter: Bod László' miként tervezi a szülővárossal való kapcsolatot?

Bod László: Ez egy olyan mély lelki affinitás, ami az életkorral csak még
jobban elmélyül. Ezért minden évben legalább néhány napot ott töltök és akkor
rengeteget dolgozom, vázlatokat készítek, festek. Aztán egy kicsit meg is csalom
Karcagot, átmegyek Hajdúböszörménybe nyaranta egy hónapra, a festőtáborba,
télen pedig ugyancsak egy hónapot élek a hortobágyi fogadóban és festem az
alföldi tájat. De nem az ottanit, hanem mindig Karcag lebeg lelki szemeim
előtt... Hatvanéves koromban volt életműkiállításom Karcagon, ami nagyon
fontos volt, mert szembesülhettem egykori önmagámmal, azokkal az élmények-
kel, jellegzetes kun arcokkal, amiknek köszönhettem festővé válásomat. Megkap-
tak újra az ízek, illatok, pl. a sült tök utánozhatatlan zamata, mindaz, ami a
gyerekkoromat körülvette, meghatározta annakidején. Ez olyannyira bennem
él, hogy most az unokáimnak erről mesélek...

Riporter; Adjuk át szolnokiaknak is most már a szót a Jászság és a Kunság
után. Tiszteletbeli szolnoki és remélem, a várost a mai napig is szerető ember
Barna Gábor építész, a Magyar Urbanisztikai Társaság főtitkára. Egy éve kapta
meg munkásságáért a Hild érmet.

Barna Gábor: Azzal kezdem, hogy én sem vagyok szolnoki, sőt ha pontos
akarok lenni, tiltakoztam annak idején, hogy szolnoki legyek. Ügy lettem szol-
noki, hogy ide küldtek. Debreceni születésű vagyok, aztán Győrben éltem, Pes-
ten egy keveset. Idestova harminc éve, hogy megérkeztem a Győzelem Napján,
május 8-án Szolnokra és akkor még ugye az állomás és a Gólya közötti szaka-
szon kuruttyoltak a békák, egy nagy ácsolt táblán pedig a meszelt felirat: Marha-
hajtó út. . . Ezek voltak az első élmények Szolnokról. Megérkezve a Városi Ta-
nácshoz, ahova mint kezdő mérnököt helyeztek, közölték velem, nagy hiba, hogy
az elvtárs nős ember, mert amíg itt dolgozik a műszaki osztályon — ahol a la-
kásokat is osztják — hát azt bizony nem fog kapni. így kezdődött a szolnoki
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létem, s aztán folytatódott tizenhét évig. Alapvető változásoknak lehettem ré-
szese és tehettem is érte, bár nagy általánosságban azt mondják, hogy aki az
igazgatásban dolgozik, az nem alkot. Az az alkotó ember, aki tervez, aki mű-
vész, amit kézzelfoghatóan lehet látni. Meggyőződésem, hogy ez nem igaz.
Legalábbis a magam részéről az igazgatási munkában a városi, majd a megyei
tanácsnál tanultam meg azt, hogy hogyan kell emberekkel bánni, hogy értelmes
ügyekkel híveink lehetnek azok is, akik nem szakmabéliek. Most, hogy a Hild
érmet kaptam, azt mondtam két régi barátomnak, akiket meghívtam az átadás-
ra — Kaposvári Gyuláról és Csorna Kálmánról van szó — hogy őket valamiféle
„nevelőszüleimnek" tekintem, hisz ők voltak azok — meg még sokan mások
szolnokiak —, akik engem, a kis kezdőt, a világgal akkor ismerkedő embert tá-
mogattak, vezettek és elhitették velem, hogy a város sorsa személyes sorsom is.

Riporter: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe Császi Ferencet, a mai Szolnok
egyik legaktívabb nyugdíjasát, aki bennszülöttként őrködik féltő szeretettel a
városon.

Császi Ferenc: Reménykedhet-e Szolnok abban, hogy még egy híd épüljön
a „főutca", a 4-es út óriási forgalmának tehermentesítése, elvezetése végett?

Barna Gábor: Jogos igény, hogy mint egy falat kenyér, úgy kellene Szol-
noknak egy másik híd, a 4-es út elterelő szakasza, sőt kellene az a bizonyos 4-es
autópálya, amelyik hogy úgy mondjam a távolabbi Keletet köti össze a fővá-
rossal. Azonban itt jóval többről van szó, mint egy új hídról, az ártérről, az ipa-
ri üzemekről, a Kertvárosról, mindez igen nagy összegeket igényel. (Azóta a
hld ügyében pozitív döntést hozott a megyei tanács és az illetékes tárca. A
szerk.)

Riporter: Kinek mit jelentett Szolnokon élni? Földvári Géza, a Magyar
Rádió szerkesztőriportere, Bayer Ilona, a Tv-Híradó szerkesztője, dr. Gyulai
György, a Magyar Mezőgazdaság rovatvezetője és Jani László, aki a SZÁÉV
budapesti építésvezetőségén dolgozik.

Jani László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem klinikáinak rekonst-
rukcióját végezzük. Az alapkérdésre válaszolva: én bennszülött szolnoki vagyok.
Visszagondolva: nagyon szép feladat megoldását bíztak rám annak idején, ez
pedig a József Attila lakótelep építése volt, amiben mint tervezőmérnök Barna
Gábor is résztvett. Egy teljesen új városnegyed épült itt ki, ráadásul én ott szü-
lettem, tehát azokat a régi házakat kellett lebontani, szanálni, amelyek között
a szülőházam is volt. Ez pedig a Lehel utca, Császi Feri bácsi nagyon jól emlék-
szik erre, a MÁV-kolőnia, úgy hívták valamikor.

Riporter: A jövőben mi fűzi önt Szolnokhoz, úgy tudom épít is itt valahol?

Jani László: A Holt-Tisza-partján van egy kis hétvégi házunk, ahol a csa-
láddal péntek estétől minden héten megjelenünk. Nekem — ellentétben a fele-
ségemmel és a két lányommal — nagy-nagy nosztalgiám van Szolnok iránt, s
ahogy korosodom, ez erősödik bennem.

Riporter: Lehetséges, Hogy a nosztalgia a korral együtt nő?
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Bayer Ilona: Nem tudom, ezt én még nem érzem, talán mert nem tartom
olyan „öregnek" magam, de annyi feltétlenül igaz, hogy mindig szívesen jövök
haza Szolnokra, amikor csak tehetem. Barna Gábortól kérdem: neki most ho-
gyan tetszik Szolnok városképe, mint akinek hivatalból is ismernie kell nagyon
sok magyar város építési-szépítési szándékát, törekvéseit és eredményeit?

Barna Gábor: Azt is mondhatnám, hogy úgy, mint általában a magyar épí-
tészet, vagy általában a magyar városok — nagyon sok ellentmondással. Dehát
ezt nem tudom Szolnok rovására írni, inkább arra a forrongó, változó és igazán
elvileg meg nem alapozott városfejlesztési tevékenység számlájára írható, ame-
lyik az ország egészére jellemző. De ami ebben a városban történt az elmúlt har-
minc évben, az az országban a legnagyobb fejlődés volt egy városra vetítve!
Hogy lehetett volna jobban csinálni? Biztos! Magam is másként mozdítottam
volna ezt a várost, ha húsz évvel ezelőtt a mai fejemmel tudtam volna gondol-
kodni. Azért azt nem szabad elfelejteni, ha egy várost próbál az ember megítél-
ni, hogy minden kornak megvannak a maga építészeti, városfejlesztési uralkodó
eszméi. Erdei Ferencre hadd hivatkozzam: ő mondta, hogy az a város, amelyiket
a lakói annak tartanak. Ez egy látszólag tudománytalan megfogalmazás, sem-
miféle számszerű kapaszkodó nincs benne, mégis ez a lényeg! Ha most meg
akarom fogalmazni azt a városfejlesztési elvet, amit ma egyetlen elvként hiszek,
akkor azt gondolom, hogy az a város, amiben az emberek jól élnek, amelyet a
benne élők tekintenek olyannak, hogy jó. Ha ezzel szemben jelentkeznek város-
fejlesztési megoldások, akkor azt — akármilyen szépnek, akármilyen jónak lehet
tekinteni építészetileg, vagy más szempontból —, azt biztos, hogy bűnösnek,
rossznak fogom minősíteni,

Riporter: Megkérem Földvári Gézát, hogy segítsen be a riporterkedésbe,
ez neki úgy is jól megy, és beszélgessen egy kicsit a mellette ülő Orbán Péter-
nével, a Szolnok megyeiek Baráti Köre titkárával!

Földvári Géza: Ügy tudom, hogy ön nagyon érdekes szerepet vállalt 1956/
57-ben. Mesélne nekünk erről?

Orbán Péterné: Amikor idekerültem — Szolnokról akkor az volt ismert,
hogy nehezen fogad be kívülről jötteket — az egyik városi párttitkár fogalmaz-
ta meg, hogy végül is aki Szolnokért akar dolgozni, aki szereti ezt a várost, azt
mi szolnokinak tekintjük. No én úgy érzem, hogy szolnoki vagyok. 1956-ban még
a Szolnoki Rádiónál is dolgoztam, a rendkívüli idők műsorai kisegítő adminiszt-
rációjához tartoztam.

Földvári Géza: Érezhető volt, hogy történelmi időszak, fordulat tanúja le-
hetett?

Orbán Péterné: Igen. Olyan közegben éltem akkor, hogy október 23-át kö-
vetően fölfogtuk, hogy itt és most nagyon komoly dologról van szó, és november
4-én, amikor Szolnokon megalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, ak-
kor tudtuk, hogy ez az egyetlen kiút. S ha még néhány napig nem történtek
volna lépések, akkor talán Szolnok is ugyanolyan körülmények közé kerül, mint
Budapest. Itt azért tovább tartotta magát akkor is a rend, Szolnok híres volt
arról, hogy a szocializmushoz elkötelezett emberek dolgoznak ott, a tsz-mozga-
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lomra nagyon büszkék voltunk, itt azért nehezebb volt az ellenforradalom erői-
nek eredményt elérni. Mindenesetre büszke vagyok, hogy azokban a napokban,
november 4-től kezdve mikor hol, az igényeknek megfelelően a pártbizottság
javaslatára résztvettem a munkáshatalom megszilárdításában, sőt a munkás-
őrség megalakításában. Jelenleg a Május 1. Ruhagyár egyik igazgatója vagyok,
korábban a szolnoki gyár vezetője voltam, valami részem van a túrkevei gyár-
egység létrehozásában. Mindent végigcsináltam ebben a megyében, amit lehe-
tett, a tsz-szervezéstől a vidéki iparfejlesztésen át. A mai napig is itt lakik édes-
anyám, a fiam, az unokáim, itt dolgozik a lányom is, tehát ingajáratban vagyok
Szolnok és Budapest között.

Riporter: Gyulai Györgyöt kérem meg, hogy beszélgessen azokkal, akikkel
kedve szerint a legérdekesebbeket tudja meg a városról és elszármazottairól.

••*<

Gyulai György: A városi tanács két vezetőjét, egy régebbit és a mait, vagyis
Kukri Bélát és Lengyel Boldizsárt választom. Arra vagyok kíváncsi, hogy —
miután Szolnok „káderforgalma" igen nagy volt az elmúlt évtizedekben — ho-
gyan lehetne növelni a város értelmiségmeghatározó képességét?

Kukri Béla: Szolnok befogadó és elbocsájtó város. Ezt sajátos földrajzi hely-
zete is magyarázza, népek országútja mentén települt. Ez az országrész sokszor
hadiút volt, hiszen hat irányból találkoznak itt közutak, ugyanennyi irányból a
vasút, hogy a víziutakat ne is említsem. 1940-ben 41 ezer lakosa volt, jelenleg
80 ezer. Ez mutatja azt a hihetetlen mértékű demográfiai növekedést, ami jel-
lemző a városra, de jellemző a betelepülők nagyarányú növekedése is. Minden
három itt élőből csak egy az eredeti szolnoki lakos. Jöttek ide Zalából olajosok,
Borsodból iparosok, Szabolcsból mezőgazdászok, akik meghonosodtak. Szolnok
jó házigazdának bizonyul abban, hogy befogadja az embereket. Viszont Buda-
pest közelsége, a város, a megye tranzit jellege azt bizonyítja, hogy ugyanakkor
ad is az országnak. Magasszintű kádereket, s^rre büszkének kell lenni, és nem
sajnálni ezért. Már többen beszéltek a város arculatáról. Hozzátenném, itt szin-
te a semmiből kellett várost építeni. Hogy ez ilyen ellentmondásosra sikerült,
abból fakad, hogy voltaképpen torzó a város, még nem fejeződött be, kell egy
néhány évtized, hogy azzá a várossá váljék, amit mint megyeszékhely, mint
ennek a tájnak a központja megérdemel.

Lengyel Boldizsár: Kezdeném egy teljesen személyes dologgal: mai napig
kedvenc olvasmányom Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regénye. Abban hang-
zik el, hogy a vár ereje nem a falak erejében vagyon, hanem a védők lelkében.
Ügy alkalmaznám ezt Szolnokra, hogy e város ereje sem az épülendő falak ere-
jében van, hanem a benne élő emberek szellemi-lelki képességében, ha úgy tet-
szik: nagyságában. Ügy goadolom, hogy két tendencia érvényesült az elmúlt
időszakban. Nagyon sok értékes ember elment a városból, illetve a megyéből
és ez nagy veszteség. Ugyanakkor jelentősen gyarapodott a városban a magasan
kvalifikált értelmiségiek aránya. A kettő hosszabb távon bizonyára kiegyenlíti
egymást. Még egy témakört szeretnék felemlíteni, amivel vezetői szinten is
találkozik az ember. Egyesek úgy vélik: mi itt vagyunk Budapest közelében,
tehát onnan importálhatunk mindent, idehozhatjuk az ország színe-javát kon-
certekben, színházakban, sportban, kiállításokban stb. Azt gondolom ezzel szem-
ben, hogy egy városnak, minden városnak! — meg kell teremtenie a saját kul-
túráját! Az jó, ha időnként Kocsis Zoltán itt van és hangversenyt ad, de kell,
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hogy nekünk is legyen egy szimfonikus zenekarunk, legyenek kórusaink, legyen
jó színházunk, tehát a városnak saját kultúrát, saját művészetet is kell terem-
tenie. Mert minőségileg egy városközösség csak azáltal tud megemelkedni, ha
ezt a saját kultúrát képes létrehozni. Tehát azt a politikát kellene erősíteni, hogy
kevesebbet az import-kultúrából és többet alkotni itt a városban, a megyében.
Meggyőződésem, hogy az eltávozottak közül sokkal többeket lehetett volna meg-
tartani, ha másképpen gazdálkodunk szellemi értékeinkkel. A pazarlás itt is
előbb-utóbb visszaüt.

Barna Gábor: Szolnok jellemzője éppen az volt számomra mindig, hogy
tudott teremteni azokból a „gyütt-mentekből" is meg a helybeliekből is, mindig
tudott teremteni szellemi magot.

Kukri Béla: Adunk is, kapunk is. Ez volt azt hiszem a fő motívuma a tör-
ténteknek. Ez a város a termelő kultúra mellett mindig is tisztes színvonalú
művészetet mondhatott magáénak.

Barna Gábor: Személy szerint nem azért mentem el Szolnokról, mert nem
éreztem jól magam, s azt hiszem a jelenlévők jórésze sem ezért ment el, hanem
mert szakmai, családi okok ezt együttesen megkövetelték.

Riporter; Németh István filmrendező, fotóművész életművének egy jelentős
részét köszönheti Szolnoknak. A látó és láttató ember tehetségével, majd azt
mondom, tőkéjével gazdagítva gazdagodott.

Németh István: Teremtett ez a megye nem csak termelőszövetkezeti moz-
galmat, művésztelepet, hanem az egyes embereknek is megannyi kibontakozási
lehetőséget és érvényesülést. Ami személy szerint engem illet: egy nyári vaká-
ciós látogatásból, annak élményeiből nőtt ki az a vonzalom, hogy amikor erre
megbízatást kaphattam, filmek tucatját forgattam a megyéről, a városról, em-
bereiről. Űj színek városa, Tabán stb. Azt hiszem, hogy ezekben a filmekben
majdnem mindannyian, akik itt vagyunk, érdekeltek voltunk. Akár Bayer Ica,
aki a törökszentmiklósi strandon mint diáklány „debütált" a vásznon, Nyíri
Béla és munkatársai a termelési alap és felépítmény összefüggéseiről beszéltek
egy másik műben, Barna Gábor, Csorna Kálmán és mások a városszervezet ki-
alakulásáról, jelenidejű változásairól adtak értelmező, élményt felfedező magya-
rázatokat. Mindebből alapvető véleményem, hogy Szolnok képes volt mindig
arra, hogy úgy húzza-vonza magához a sokfelől összejött „gyütt-menteket",
hogy munkájukkal a megélhetésen túl a közösség, a várostest szerves tagjaivá is
válhattak. Ezért innen úgy tudtunk továbbmenni, hogy többet nyertünk tőle,
mint amennyit hoztunk.

Riporter: A Budapesten megszerveződött Szolnok megyeiek Baráti Köre
jóval több tagból áll, mint ahányan erre a szolnoki beszélgetésre eljöttek. Éppen
ezért kérdésem dr. Szilágyi Józsefhez: kikből is áll a kör és miből tevődik össze
egy-egy esti program?

Szilvágyi József: Hadd utaljak vissza arra, amit Nyíri Béla mondott, hogy
a „jó volna találkozni egykori Szolnok megyeiekkel" igénye megszületésekor
én is az asztaltársaság tagja voltam. Mi akkor kezdeményező, szervező, program-
építő szerepet vállaltunk, mert éreztük az elidegenedés nyomasztó terhét, ami
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bizony nem. csak a nyugdíjasokat sújtja. A társulási ösztön különben is a leg-
emberibb és legtermészetesebb megnyilvánulása minden politikát járt szemé-
lyiségnek. S azóta minden hónap második hétfőjén este hatkor találkozunk a
Magyar Urbanisztikai Társaság Rákóczi úti székházában, klub-jelleggel, több-
nyire kötetlen formában. Jó valahova tartozni és különösen annak, aki elsza-
kadt. Én szolnoki születésű vagyok, tehát felemelő érzés azokkal együtt lenni,
akik hasonlóan szülővárosuknak tekintik. A tagság tehát azokból áll, akik sze-
retik Szolnokot, a megyét, akik valamikor itt dolgoztak, akiknek a fiatalsága
ide kötődött.

Riporter: Azért ez nem egy nyugdíjasklub ott Budapesten, a fiatalok is
jelen vannak az összejöveteleken?

Szilvágyi József: Természetesen. Hogy a folytonosság is meglegyen, kerestük
annak lehetőségét, hogy családtagjaink is részt vegyenek ezeken a klubnapo-
kon, s elértük azt, hogy az elmúlt évben rendezett műsoros estünkön már csa-
ládtagjaink, tőlem a leányom, fiam, a Jani Laciék két lánya és több más tiné-
dzser korú nagy örömmel és jó érzéssel vett részt. Arra nézve pedig, hogy mi-
lyen a vonzata, hadd mesélem el, hogy a múltkor Szegeden járva találkoztam
egy kedves ismerősömmel, aki jelenleg a megyei főügyész, s megkérdi tőlem,
hogyan is működik az a baráti kör, tudok-e valami bővebbet? Hogyne, mond-
tam, én is alapító tagja vagyok. No akkor intézd el nekem, hogy én is kapjak a
legközelebbi klubestre meghívást, mert mint volt szolnokit, nagyon érdekel a
dolog. Olyan jól esne kibeszélgetni magam az egykori kollégákkal!

Riporter: Kezemben a Kisdobos egyik száma és egy nyári magazin, az
Állatfürkésző. Az előbbi orgánum főszerkesztője: Jani Lászlóné.

Jani Lászlóné: Azért hoztam magammal ezt a számot, mert 1986. szeptem-
berében indult lapunkban egy sorozat: Egyszer volt, hogy is volt? címmel. Az
indító összeállítás: a Jászság és a Kunság. Nemrég voltam Kunhegyesen, ott
kérdezték tőlem a gyerekek, hogy miért éppen ezzel a tájegységgel indítottuk
a néprajzi sorozatot? A válasz nagyon egyszerű volt: mert én is innen szár-
mazom.

Riporter: Személyes életéSen mi mindent köszönhet ennek a vidéknek?

Jani Lászlóné: Jogos a kérdés, mert igen sokat köszönhetek a Szolnokon
eltöltött tíz évnek. Eddigi életem talán legszebb évei voltak. Pedagógusként,
úttörővezetőként és gyermektánc-oktatóként fűznek nagyszerű élmények ehhez
a városhoz. Minden év június első hétfőjén hét gyermektánccsoportot vezényel-
tem a Szigligeti Színház színpadára, akik bemutatták, amit egy éven keresztül
megtanultak. Csodálatos, alkotó évek voltak ezek, nagyon sokat köszönhetek a
városnak, az élményeket, a barátokat és a mostani hétvégeket. Vidám kikapcso-
lódást, igaz, hogy ez a vidámság munkával teli, mert az ember műveli a kis
kertjét, de a Holt-Tisza-partjára visszajönni és szolnoki barátok közöTt jól érez-
ni magunkat — ez nagyszerű dolog.

Riporter: Mit lehet arról elmondani, hogy a megyére és székhelyére hogyan
gondolnak másutt? önök tapasztalt emberek, járják a hazát, a világot, bizo-
nyára van erről számunkra való, megszívlelendő véleményük.
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Nyíri Béla: Nagyon büszke vagyok rá, hogy mindig tudtam konkrét példá-
val élni, hogy a mi mezőgazdaságunk honnan indult, hova jutott és ebben Szol-
nok megye milyen szerepet játszott és játszik. Állítom, hogy Ulan-Batortól
Franciaországig tudják, hogy van egy Magyarország — mert volt, ahol nem is
tudták — és ezen belül van egy Szolnok megye. A másik: az ipara. Mindenki
elégedetlen ma az országban az ipar fejlődésével. Van munkaerő, jó volna ha
több és jobb iparunk lenne. Ez igaz, dehát az illúziókon legyünk m á r tú l ! Ami
van, azt kell kihasználni, ott kell produkálni. Meggyőződésem, hogy amit a
megye e vonatkozásban eddig elért, annak jó híre van, mert az eredmények
mögött komoly áldozat, összefogás és közös erőfeszítés húzódik meg. A vendég-
szeretet mellett a megye településeinek összképe is óriásit haladt előre, ami
növeli a tájék iránti vonzerőt, nemcsak a festők szemében. A termelés mindig
elsődleges, e nélkül a kultúra, a művészetek sem léphetnek magasabb szintre,
s ha itt nagyjából rendben mennek a dolgok, akkor a megye jóhíre csak nő,
bel- és külföldön egyaránt. Még egy személyes példa: amikor felépítettük a
Szövetkezetek Házát Budapesten, az első kiállítás megszervezése is feladataim
közé tartozott. Rögtön Baranyó Sándorra gondoltam, de a pestiek — különösen
ott, abban a kerületben, sokféle észjárás uralkodik — megkérdezték, miért ép-
pen Szolnok megyei és miért éppen Baranyó képei kerülnek a megnyitó alkal-
mával a közönség elé? A kérdésre azonnal reagáltam is a megnyitómban. Azt
mondtam, ez a Szövetkezetek Háza, a szövetkezetek első bölcsője mégis csak
Szolnok megyében ringott. Másodszor: Szolnokon volt és van egy Művésztelep,
ami 1945-ben tönkrement és Baranyó Sándor egyike volt azoknak, aki hajlandó
volt téglát hordani, hogy felépüljön a művésztelep és beindulhasson ott is a
munka. Harmadszor meg azért, mert én sok művészt ismerek, de nem eleget.
De azt tudom, hogy Szolnok megyében Baranyó Sándor volt az első, aki meg-
örökítette azt a parasztembert, aki belépett a tsz-be, a festmény magas művészi
erővel ábrázolta azt a vívódást, amin ez az ember kersztülment. Tőle láttam egy
olyan igazi festményt, ami bemutatta, hogy abban az időben egy közgyűlés
hogyan zajlott le. Csodáltam, amikor megláttam ezt a festményét. Nem vagyok
műértő, a művészettel úgy vagyok, hogy vagy élményt nyújt, vagy nem. Ez a
két dolog nagyszerűen kifejezte azt, ami a Szolnok megyei parasztok fejében
abban az időben lezajlott. Mindezekért Szolnok megyei festő és éppen Baranyó
Sándor képeivel nyitottuk meg a Szövetkezetek Házát! Majd következik Hód-
mezővásárhely és a többiek...

Gulyás Pál: Nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint Nyíri Béla, aki
ha bárhova eljut, Szolnok megyét tudja példaként emlegetni. Én ha külföldön
vagyok, magyar vagyok, olyan magyar, akinek a gyökerei innét valók, az álmai
idekötik. Rólam tehát soha senki nem tudja, ha pl. a Szövetkezetek Nemzetközi
Szövetségének a kongresszusa ülésezik, hogy jászsági vagyok. Azt tudják rólam,
hogy magyar vagyok. Áttételesen tehát a Szolnok megyei élmények, tapasztala-
tok, az a batyu, amit életem végéig magammal hordozok, itt telítődött olyanná,
amilyen. Hozzáteszem, hogy legfőbb kötelességemnek mindig azt tartom, hogy
ha bárkivel találkozom és beszélgetek, akkor az arról győződjön meg, hogy a
miénk egy olyan ország, ahol szabad szeretni a hazát — volt idő, amikor ez
nem illett — mert csak az lehet igazán a szocialista nemzetköziség híve, aki a
saját hazáját szeretheti.

Lengyel Boldizsár: Én nem éltem át külföldön azt, hogy mit jelent Szolnok
megyeinek, vagy szolnokinak lenni. Viszont Szolnok megyében és éppen Kun-
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hegyesen egyszer átéltem. A történet azzal kapcsolatos, hogy ez a város és ez
a megye rendelkezik azzal a képességgel, hogy rendkívül nyitott a világra és
így keresi a helyét is a világban. Kunhegyesen a gyönyörűen felújított könyv-
tárban japán delegáció járt. A japán kíváncsi ember és elég racionális hozzá,
elkezdték egyszer csak kutatni, hogy japán szerzőktől vannak-e könyvek. Kide-
rült, hogy a kunhegyesi könyvtárban több mint ötven japán szerzőtől származó
könyv van. Nem viccelek, a japánok majdnem sírva fakadtak, hogy egy kis
magyar faluban róluk, kultúrájukról ennyi minden kézzelfoghatóan elérhető és
ráadásul még arról is meggyőződtek, hogy ott ezeket a könyveket forgatják is.
Ügy gondolom, hogy az a nép, amelyik ennyire nyitott és ennyire éhes a világra,
annak van jövője.

Gulyás Pál; Eszembe jut Tamási Áron egy mondása: Aki embernek hitvány,
magyarnak alkalmatlan. Szolnok megyeinek is.

Szanáltak
Épülő-szépülő városainkban nem számítanak ritkaságnak az ilyen
modern tömbházak, melyek gombamód szaporodva sorakoznak mo-
dern lakónegyedeinkben, mintegy jelképeiként modern korunknak.
Dicséret érte az építőknek! Nemrég újabb boldog családok vehették
örömmel birtokukba kényelmes, tágas és modern lakásaikat.
(Képaláírás bármelyik romániai újságból)

„Nem mintha görcsösen ragaszkodnék a magántulajdonhoz"...

(A néni öltözete nem városias. Fejkendősen, nagykabátban nyit ajtót, mintha
éppen készülne valahova. De nem. Csak nem tudta megszokni néhány hónap
alatt a két lakás hőmérséklete közötti különbséget. Egyedül van a kétszobás
tömbház-lakásban, melyhez nemcsak ő nem passzol, hanem a bútorai, a tárgyai,
az otthon „díszítőelemei" sem. örökmozgó, kedves, készséggel beszél.)

— Mi falusiak voltunk, negyvennégytől dolgoztunk a férjemmel, ő negy-
venöttől volt párttag, én negyvenhattól, negyvenhat elejétől. Akkor nehéz volt,
sokat kellett utazgatni, s aztán a kapcsolatok úgy alakultak ki... Amikor a
választás volt. illetve lecserélték a kulákbírókat, akkor a falumban odatettek
engem bírónak. Nem volt könnyű, mert nagyon nehéz volt, mert bizony még a
nők is... Tetszik tudni, hogy van, hát nem volt soha az életben olyasmi, hogy
nőbíró legyen. Aztán jaj, hogy hát így, hát úgy, miért mentél? Azt mondta
édesanyámnak a kománéja, hogy miért engedte bírót csinálni a lányából, azt
mondta: „ó, Rebi, csak a boldogtalanokat rakják oda bírónak, a maga lánya
nem volt az". Akkor még jó fiatal voltam. Elküldték a kolozsvári konferenciára
mint delegátust, még a prezídiumba is kitettek, Groza mellett ültem, az öreg
megfogta a kezemet: „Na, gyere ide, kicsi székely asszony". Ügyhogy nehéz volt.
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