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„Szép vagy, Alföld..."
Kecskeméti beszélgetés Csatári Bálinttal,

az Alföldi Tudományos Intézet igazgatójával

- Nem tudom elképzelni rólad, hogy
az Alföldön kívül máshol le tudnál
telepedni...

- Biztosan így van. Nekem az Al-
föld mindent jelent. Ha csak kis csalá-
dom öt tagját nézem, máris megnyilvá-
nul az alföldiségem. Feleségem Túrke-
vén, én Karcagon születtem. A na-
gyobbik lányunk Szegeden, a kisebbik
Berettyóújfalun, a kisfiúnk pedig
Kecskeméten. így bennem él az Al-
föld! Nagyon furcsa helyzetnek kelle-
ne előfordulnia, hogy máshol teleped-
jem le. Persze a szülőföldhöz, a tájhoz
való túlzott ragaszkodásban veszély is
van. Azért mondtam, hogy az Alföld
számomra mindent jelent, hiszen a pá-
lyám, az életem hozzákötődik, de arra
is gondolni kell, hogy az a tudomány,
hivatás, melyben dolgozom, igényli a
tágabb kitekintéseket, az eredménye-
ink összevetéseit.

- Mit gondolsz, összefüggésben van
az Alföldhöz való kapcsolódásod - az
egész családod itt született - azzal,
hogy az életedet az Alföld kutatására
tetted fel?

- Igen, valószínűleg. Tősgyökeres
karcagi paraszt-polgári családból szár-
mazom. Apám kunmadarasi, kilencen
voltunk fiúk, unokatestvérek. Érdekes,
a kárpótlással hogyan elevenednek fel
a korábbi szoros családi tradíciók. A
legidősebb unokabátyám intézi az
ügyeket. Apai, nagyapai, nagyanyai él-
mények alakították ki bennem az Al-
föld szeretetét. Nagyanyám, kis túlzás-
sal, el sem hagyta Karcag határát, még-
is kiskoromban sokat mesélt a messzi
vidékekről - térkép segítségével. Cso-
daszép olajfestményei voltak a Kárpá-
tokról, ma is kinn vannak a falon. A
földrajz, a táj szeretetét tehát már ott-
honról hoztam, később pedig a tanára-
im segítettek a pályára. Hogyan lettem
mégis földrajzkutató? Nagyon szeret-
tem tanítani. A szegedi egyetemen ket-
tő, volt alma materemben, a berettyó-

újfalui gimnáziumban pedig további
hét évet töltöttem el a katedrán. A
doktorimat Szeged tanyarendszeréből
írtam. A kecskeméti tudományos lehe-
tőséget olyan kihívásnak tartottam,
amire nem mondhattam nemet. így ke-
rültem 1982-ben a hírős városba, a
Magyar Tudományos Akadémia Regi-
onális Kutató Intézete egyik csoportjá-
nak élére. Tehetséges hajdani növen-
dékeim ma kollégáim. Azt gondolom,
a tanári és a kutatói kettősség mindig is
megmaradt bennem. Sőt, tanul-
mányírás helyett jobban szeretek előa-
dásokat tartani, mert a tájról szóló ku-
tatásaimról így közvetlenebbül szá-
molhatok be.

- Kanyarodjunk még vissza a gyer-
mekkorodhoz. Érdekelne, milyen hatá-
sok, meghatározó élmények értek? Ma-
gam is alföldi vagyok, és emlékszem,
órákat barangoltunk a határban, ke-
rékpárral bejártuk a környéket. Mit
idéznél fel szívesen a gyerekkorodból?

- Édesapám egy Hajdú-Bihar me-
gyei község, Zsáka állatorvosa volt. Az
ott eltöltött húsz évem alatt szomorúan
tapasztaltam, hogy a falu fokozatosan
pusztult. Minden portán, minden csa-
ládnál többször is jártam. Borzasztó
volt látni, hogy a település szép lassan
kiürül, szinte elhal. Emlékszem, a fa-
lunkból huszonöten-harmincan jártunk
középiskolába, ma jó, ha ketten teszik
ezt. A kollektivizálást ugyancsak esz-
mélő fejjel éltem át. Ezeket csak azért
említem, mert közük van a mindennapi
élményanyagomhoz, a pályámat befo-
lyásolták. Nagy elődöket is sorolhat-
nék, Györffy Istvánt, vagy a ma is
alkotókat, Beluszky Pált, Becsei Józse-
fet, Tóth Józsefet, akikkel találkozván
megerősödött bennem, hogy a sok tit-
kot rejtő tájjal érdemes foglalkozni,
részben otthagyni tehát a katedrát a
kutatásért. Amikor Kecskemétre kerül-
tem, számoltam azzal, hogy az Alföld
kistájai között óriási differenciák van-

nak. A Nagykunság vagy a Hajdúság
jóval többet vesztett az elmúlt negyven
évben, mint a Duna-Tisza köze. Ezért
is hatottak az újdonság erejével - még
a szakmán belül is - az itteni tanyákról,
vagy az új falvakról szóló vizsgálata-
ink. Beigazolódott, a településhálózat-
ban vannak dinamikus elemek. Mai
napig büszke vagyok arra, hogy a ma
már kézenfekvőnek számító kis önkor-
mányzatok, mint például Felsőlajos,
Fülöpjakab, naponta benne vannak a
sajtóban. Az ilyen települések tudo-
mányos kutatását Kecskeméten indí-
tottuk el.

- Sokan tanúi voltunk-vagyunk, ho-
gyan pusztulnak el a falvak. A kutatá-
said során pedig éppen a tanyákkal,
kistelepülésekkel foglalkozol. Mintha
őrködnél felettük!

- Igen, szeretnék..., s ez szinte őrült-
ség.

- Talán nem az, ha valamit meg
akar menteni az ember, igaz, nem biz-
tos, hogy hatalma van hozzá, de leg-
alább rajta tarthatja a szemét. Az érté-
keket őrizni kell. Gondolom, egy ilyen
ív is össze kapcsol az Alfölddel!

- Feltétlenül. Szűkebb kutatási terü-
leteimről hoznék példát. A felülről ve-
zérelt folyamatok mellett számos helyi
kezdeményezés is tetten érhető volt,
amelyeknek a tudományos szférákba
való „bevitele" rendkívül kedvezően
hatott a falvak megítélésére. Ez a
nyolcvanas évek elejétől napjainkig
tartó folyamat. Az Alföldre vonatkozó
urbanizációs vizsgálatok, a falvak tér-
kapcsolatait feltáró kutatásaink lezá-
rultak, ugyanakkor nap mint nap meg-
jelennek például a sajtóban az említett
folyamatok: a tanyák újjáéledése, új
funkciókkal való ellátása, vagy a zárt-
kertek vásárlása, az üdülőterületek ke-
letkezése. Sorolhatnám tovább azokat
a példákat, melyekre a rendszerváltást
megelőzve felkészültünk, és most, az
Alföld- program készítése során sorra



alkalmazhatóvá válnak a korábban
végzett kutatásaink eredményei.

- Tetszenek-e az újfajta funkciók?
Például az, hogy egy falu üdülőhellyé
változik? Más lesz a település, mások
lesznek az emberek, úgymond: a régi
szerep megszűnik, eltűnnek a hagyo-
mányok. Jó ez?

- Tetszik vagy nem tetszik? Erre
nagyon nehéz egyértelműen válaszol-
ni. A világ legfejlettebb országaiban a
városi népesség aránya a nyolcvan,
esetenként még az ennél magasabb
százalékot is eléri. Nálunk egészen biz-
tosan hasonló faluátalakulási folyamat
zajlott volna le, mint amilyen Angliá-
ban. Ott ez száz éve kezdődött. Ma
Nagy-Britanniában a falusi térségek
újjáéledése egyrészt kormánygaranciá-
val történik, másrészt a városi polgárok
falura, tanyára költöznek. A számító-
gép, a telefax a „tanyákon" is megtalál-
ható! Visszatérve a kérdésedre. Min-
denképpen kellenek új falusi funkciók.
Mindig is ellene voltam az árvalányha-
jas, a paraszti múlt tradícióit teljesen
értelmetlenül felélesztő kezdeménye-
zéseknek. Tehát olyan lehetőségeket
kell találni, melyek által nemcsak a
falvak, hanem az ország is előrébb
mozdulhat; Hogy ez miképp oldható
meg? Biztosan nem „tetszik vagy nem
tetszik" alapon.

Mondjuk meg őszintén: nagy csa-
lás, átverés a külföldi turistáknak Bu-
gacol, Apajpusztát vagy a llortohágyot
mutogatni. Már nyolc éve Kecskemé-
ten lakiam, amikor rábeszéltem végre a
családomat, nézzük meg Bugacol.
Nagx csalódás volt! Az ottani múzeum-
ban kitömött kutya és ..kitömött" ju-
hász nézett vissza ránk. A találkozás
azért is volt megdöbbentő, mert az
élményeim másról szólnak, hiszen
apám juhász volt.

- Ha a családoddal jártál ott és nem
nyugati turistákkal, akkor igazad lehet.
Egyszer az.t mondta a Sorbonne egye-
temről érkezett vendégem, hogy a ma-
gyarok még a semmit is jól cl tudják
adni. Különben nem biztos, hogy be-
csapják a külföldieket, hiszen a bugaci-
hoz hasonló, eredeti sztyepp, alföldi
terület tőlünk csak jóval keletebbre
található. Lehet, hogy nem mindenki a
pusztai romantikáért látogat ide. Egyre
többen vásárolnak tanyákat az Alföl-
dön. Még külföldiek is. Az utazási

irodák sincsenek gondban, sok partne-
rük kíváncsi a pusztára, a tanyaparti-
kon kitűnő hangulatban telik az idő. A
kérdés inkább az, milyen mértékben
kell ezeket csinálni, lehet-e áttételeik-
ből helyi fejlesztésekre is gondolni. Az
viszont valóban nem mindegy, hogyan
adjuk el magunkat, csikosch, gulasch
magyar álromantikával, vagy a megfe-
lelő értékeken, kihasználva a keresle-
tet, bemulatva valódi lehetőségeinket.

- Jó, engedek egy kicsit. Jó dolog
az, hogy vannak már olyan tanyák,,
ahol úszómedence, telefon, számítógép
is üzemel. Nagyot néznének a hajdani
tulajdonosok, a régi parasztok, ha a
tanyájukra visszatérhetnének!

- A világ legtermészetesebb dolga,
hogy a tanyák is megváltoztak. Egyes
településtípusok időben mindig változ-
tatják a funkciójukat. Amennyiben
nem találnak újat, elhalnak. Magyaror-
szágon százhúsz évvel ezelőtt a tanyát
építők többsége nem a saját jól felfo-
gott érdeke alapján, hanem kényszerek
miatt választotta ezt az életformát. De
nemcsak Katona Zsigmond kecskeméti
főgyógyszerész, katonatelepi mintate-
lepére kell gondolnunk, hanem a zsel-
lértanyákra is, melyek csak kis részben
voltak a mezővárosi progresszió lény-
leges gazdasági letéteményesei.
Egyébként ma ugyancsak kiválasztha-
tók azok a tanyák, melyek tudnak önál-
ló, modern, piacképes farmgazdasá-
gokká válni, netán üdülő, pihenő funk-
ciókkal is rendelkezhetnek, nem pedig
a máshonnan bevándoroltak átmeneti
szálláshelyéül szolgálnak. A kép sok
kai árnyaltabb, nem lehet egy-egy kér
désre csak egyféleképpen válaszolni.
Javasolnám, kössünk kompromisszu-
mot.

-Az átalakult tanyák is fontosak a
településkutató számára?

Természetesen. És úgy gondolom,
a kutatási háttér is adott hozzá. Azt
gondolom, részben a mi érdemünk is,
hogy 1986-ban a külterületekre érvé-
nyes általános építési tilalmat eltöröl-
ték. Azóta újra lehet látni fehérre me-
szelt tanyafalakat, sőt új tanyákat is. A
kutatásokat illetően: két fő irányban
igyekeztünk tenni valamit. Az egyik a
szociálgeográfia területe, vagyis a ta-
nyán élők „tanyaiként" való viselkedé-
sének a vizsgálata. A másik egy átfogó,
alföldi tanyavizsgálat volt, több me-

gyében néztük meg, milyen lehetősé-
geik vannak a tanyán élőknek. Az élet
fintora, hogy most, amikor új építési
szabályozást hoznak, alig vették figye-
lembe a tapasztalatainkat. Például a
homoki tanyákon a háromezer négy-
zetméter alatti birtoktesteken csak 3
százalékos beépítést engednek Ez
aligha lesz elegendő egy mai, modem,
fóliás, kisterületű intenzív gazdaság
működtetésére. Folytatluk a munkán-
kat úgy is, hogy az országban elsőként
Kecskemétre vonatkozóan készítettük
cl a Bács-tcrvvcl karöltve a város kül-
területi általános rendezési tervét. Az
egyik békéscsabai kollégám azzal fog-
lalkozik, hogy a volt tanyás városok
körül hogyan alakulnak át a tanyák,
hogyan válnak egyre inkább kertvárosi
övezette. Jó lenne, ha a kutató mindig
is azzal foglalkozhatna, amihez kedve
van, amiben hosszabb távon lát fantá-
ziát, ne kelljen állandóan a napi aktua-
litásokra figyelnie. Ha azt vesszük, ne-
kem szerencsém van, hiszen az 1975-
ben a szegedi tanyarendszerről leírt
doktori téziseimmel szembesülve meg-
állapítható volt, hogy javarészt nem
tévedtem.

- Azt mondod, a kutató azzal szeret-
ne foglalkozni, ami valójában közel áll
hozzá, ugyanakkor a napi problémákat
rá kell vetítenie a témáira. Es még azt
is vegyük figyelembe, hogy az Alföld
kutatását illetően is van egyfajta ha-
gxományos út, melyet az elődök kita-
postak, s ezen illik továbbhaladni.

- Igen. Kemény Zsigmond jegyezte
meg egyszer, hogy a Duna-Tisza köze
Magyarországnak olyan területe, ahol
minden jól kihajthat, tehát mindennel
érdemes próbálkozni, olyan színes, fo-
gékony ez a táj. Ami pedig itt nem
sikerül, az máshol sem fog. A nagy
elődök, a múlt század végétől kezdve
az Alföldi Intézet megszűnéséig, 1947-
ig sokat tettek a szisztematikus Alföld-
kutatásban. Azóta? A legtöbbet a nép-
rajzosok tudják felmutatni. A mai kuta-
tóknak figyelembe kell venniük azokat
a változásokat, melyek az elmúlt negy-
ven évben történtek, de nem csak a
rosszra kell gondolni. Azokat az ered-
ményeket kell figyelembe venni, me-
lyek egy modern, Európa-integrációjú



területfejlesztéshez használhatók. Mi
izgat például kutatóként? Az Alföldön
nagyon sok táji, települési identitás
volt, melyből táplálkozott az itt élő
népesség. Példát említve, szinte min-
den paraszté saladban volt Arany- vagy
Petőfi-kötet, néhány lexikon, kalendá-
rium. És ma? Foglalkozom azzal, ho-
gyan alakulnak ál a/ emberi identitás
változó földrajzi terei. Kutatóként job-
ban izgat az, mi van a fejekben, mint a
valóságban.

- Sok mindent hoztak a társadalmi
változások, melyek kihatnak a: Alföld
jövőjére is. Egyik kulcsfontosságú kér-
dés a kárpótlás. Erre kell-e figyelnie a
kutatónak?

- Mindenképpen. Az Alföld-prog-
ram során elindult kutatásaink egyik fő
célja egy Alföldről szóló modern infor-
mációs rendszer létrehozása. Hogy mi-
lyen változásokat hoz a kárpótlás? Ezt
nagyon nehéz anélkül tudni, hogy tér-
ségi vagy településszinten ne legyenek
pontos, naprakész adataink, ismerete-
ink. A kárpótlást, a földvisszaadást il-
letően szkeptikus vagyok. Szükség van
az. egész terület információs rend-
szerére ahhoz, hogy erről a témáról
autentikusan, ne pedig a különböző
politikai irányzatoknak elkötelezetten
nyilatkozzon az ember.

- Nemrég megalakult az Alföldi Tu-
dományos Intézet, melynek igazgatója
vagy. Készül az Alföld jövője elnevezé-
sű program. Szerelném, ha ezekről be-
szélnénk.

- Kezdjük talán azzal, hogy ha az.
Alföldről beszélgetünk, az nem nekem
és nem is a riporternek köszönhető,
hanem a tájnak. Valamilyen titok révén
- jó volna tudni, mi is ez a titok -
éppen az Alföldi Megyék SzövcLsége
alakult meg először. Létrejött a Nagy-
alföld Alapítvány. Tavaly Enycdi
György akadémikust és kutatótársait
Szolnokra invitáltuk, hogy a különbö-
ző pártok képviselőivel, kutatóival az.
Alföldről folytassanak eszmecserét.
Azután megszületett az Alföldről egy
még nem teljes értékű, de nagyon jó
irányi szabó országgyűlési határozat,
melyet igen nagy többséggel szavazlak
meg. Az ugyancsak szerepelt a határo-
zatban, hogy a Magyar Tudományos

Akadémia támogassa az Alföldi Tudo-
mányos Intézet létrehozását. Tehát az
elmúlt másfél év során számos Alföld-
höz kötődő társadalmi, gazdasági, terü-
letpolitikai esemény történt. Az or-
szágnak is érdeke, hogy az egyik leg-
karaktercsebb nagytájunk jövője ho-
gyan alakul. Szerencsére sokan társul-
tak a programba, például a debreceni, a
gödöllői, a szegedi egyetemek kutatói,
a levéltárak, múzeumok munkatársai.
Jelmondatunkat úgy fogalmaztuk meg,
hogy az. Alföld-programnak minden-
képp alulról kell építkeznie, másrészt
azokat a belső erőforrásokat szükséges
mobilizálni, melyek a táj jövőjét meg-
alapozhatják. Csak ezután következik,
mit, honnan tudunk előteremteni. Min-
den önkormányzatot megkerestünk
már, igyekszünk megismerni a minisz-
tériumok részprogramjait is. Eddig
mintegy hetven kutató kapott konkrét
megbízást egy-egy altéma feldolgozá-
sára.

- Távlatokban kell gondolkodni.
Egy idő után konkrét lépéseket is kell
tennetek!?

- Igen, az előbb már utaltam rá,
hogy nagyon sok törvény hiányzik
még, például a területfejlesztési tör-
vény sem született meg. A mi feladata-
inkban először a már említett új infor-
mációs rendszer megteremtése. Ezután
kilenc, egyenként 120 oldalas kötetet
készítünk a tájról. Az Alföld szem-
pontjából fontos, hogy meghatározzuk
azokat a területeket, konkrét földrajzi
térségeket, melyek igen sokfélék, s al-
kalmasak önálló termelési programok
megvalósítására. Mindezt a népesség,
a településhálózat, a gazdaság, a kör-
nyezet- és természetvédelem követ-
kezményeinek figyelembevételével
készítjük. Úgynevezett akciótereket
keresünk. Ezután következik a legna-
gyobb feladat, hosszú távra előre meg-
határozni a tennivalókat. Sok polgár-
mestertől kaptunk olyan válaszokat,
visszajelzéseket, melyek előretekinte-
nek, hosszabb időtávra szólnak. Az
Alpok-Adria mintájára intézetünk
szervezi például a Kárpátok-Tisza
munkaközösséget. E regionális együtt-
működésben Lengyelország, Ukrajna,
Románia, Szlovákia keleti tartományai
és az Alföld megyéi vennének részt. A
közelmúltban járt nálam a Közös Piac
regionális fejlesztési csoportjának

igazgatója, akinek feltűnt, hogy a ke-
let-európai vizsgálatai során az Alföl-
dünk mindig „másként viselkedik".
Csongrádot és Kecskemétet választolta
ki, hogy megnézze, milyen új vállalko-
zások indullak el. A közigazgatás hely-
zete, az elosztási rendszer, az önkor-
mányzati forma tökéletlenségei viszont
súlyos gondokat jelentenek, így ezeket,
mint kutató, igyekszem „figyelmen kí-
vül" hagyni.

- Arról van szó, hogy a tudo-
mánynak ilyen értelemben is politika-
mentesnek kell maradnia?

- Valójában nem tud politikamentes
maradni, de az eredmények megfogal-
mazásában nem szabad koncepcionáli-
san politikai álláspontokat követni. Ér-
dekes, hogy az Alföld programtanács
alakuló ülésén jelen volt a kormány-
párt és az ellenzékiek képviselője is.
Amikor elmondtam a koncepciót,
mindketten támadtak. Egyikük azért,
mert szerinte mindent elintézhetünk a
törvények segítségével, másikuk sze-
rint pedig szükség van arra, hogy újjá-
építsük a civil társadalmat, tanácsadó,
gyűjtőszerepet kell vállalni. Azt vála-
szoltam, mindkettő fontos.

- Többek véleménye alakítja, for-
málja a munkátokat. Ahogyan hallgat-
lak, nem kis dologról van szó. Hogyan
lehet ennyi mindenre koncentrálni?

- Megmondom őszintén, néha ne-
hezen viselem a helyzetet. Azért, mert
kevés a szereplő. Ha egy hasonló mé-
retű táj nyugati típusú, vagy fejlett
országbeli területfejlesztési programját
vesszük figyelembe, akkor ott jóval
több szereplő vesz részt egy hasonló
programban. A tervezés égetően fon-
los, holott nálunk már lassan ki sem
lehet ejteni ezt a szót, annyira lejárató-
dott. Mosolyogtam, amikor a Viborg
megyei területfejlesztési hivatal igaz-
gatója tízperces referátumában huszon-
nyolcszor mondta ki a tervezés szót.
Striguláztam, tehát biztos.

Sok mindenre szükség lenne. Példá-
ul regionális befektetési társaságokra,
bankokra. Olyan nonprofit intézmé-
nyek is kellenének, melyek azért ala-
kulnának, hogy például egy-egy város
és agglomerációja fejlesztését felvál-
lalják. Régen lemondtam már a világ-
megváltó kutatói terveimről, de arról
még nem, hogy az említettekhez meg-
találjam a szereplőket. Alig várom azt,
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hogy távlati folyamatokat megújító ku-
tatóként vizsgálhassak egy-egy részje-
lenséget. De most ennek még nem jött
el az ideje. Nem szabad, hogy a prog-
ram sikertelen legyen, mert annak az
Alföld is és az intézet is a kárát látja.

- A szereplőket nyilván meg lehet
találni. De ahhoz, hogy jól menjen a
munka, bizonyára olyan kollégákra
van szükség, akikre mindig számít-
hatsz, nem beszélve az anyagi alapok-
ról. A Magyar Tudományos Akadémia
felvállalja mindezt, vagy máshol kell
kopogtatni?

- Ha az anyagi alapok alapján kel-
lett volna döntenem, hogy elvállalom-e
az Alföldi Tudományos Intézet szerve-
zését, akkor nemet mondok. Tíz éve
dolgozom Kecskeméten. Jász-Nagy-
kun- Szolnok és Csongrád megye is
ismerős számomra. Ezt azt is jelenti,
hogy segítőkre mindig és több helyen
számíthatunk. Szomorú, hogy most
fordulóponthoz érkezett az intézet, hi-
szen az MTA intézetszervezésre még
nem tudott adni, viszont a megyék
komoly támogatást ígértek. Ezért va-
gyok bizakodó. Azt meg ne kérdezd,
hogy milyenek a bérek, mert szégyelle-
ném elárulni. Munkánkat' csak meg-
szállottan lehet végezni. Nem tudom,
mikor érjük meg azt, mint az Európai
Régiók Egyesületénél, Strassburgban,
ahol teljesen független az ilyen ü'pusú
kutatóintézet, és minden régió ezer la-

kos után fizet egy ECU-t. Nekünk pe-
dig a két kutatóhelyen - Békéscsabán
és Kecskeméten - mindössze három-
millió forintból kell gazdálkodni. Gon-
dold csak el, a négymilliós alföldi la-
kosság fejenként három forinttal egy
virágzó alföldi intézetet tudna fenntar-
tani. Erre a lépésre majd akkor lesz
szükség, ha az Akadémia intézmény-
hálózatának eldől a sorsa. Jelenleg a
„csendes fojtogatás" állapotában va-
gyunk.

- A biztosban tehát ott van a bizony-
talanság is. Ahogyan ismerlek, konok,
kitartó és optimista emberként nem
adod fel egykönnyen az Alföld jövőjé-
értfolytatott küzdelmet. Igaz?

- Nyílt pályázattal nyertem el az
igazgatói posztot. Egy budapesti „el-
lenfelem" volt. Valamennyi kutatótár-
sam és az intézet professzori kara rám
szavazott. Ezt nagyon lényeges meg-
erősítésnek tartom. Nem konokság, ha-
nem kötelesség volt tehát elvállalni az
igazgatói posztot. A felelősségem vi-
szont borzasztóan nagy. 1907-ben
Cholnoky vetette fel Kecskeméten,
hogy szervezni kellene alföldi kutató-
intézetet. Most 1992-t írunk és talán
lerakhatjuk az alapokat. Ami rajtam és
a kollégáimon múlik, megtesszük. Bí-
zom az alföldi társadalom erejében!
Amikor azt írja egy polgármester, hogy
köszöni az Alföldünkért (!) végzett
munkánkat: hát ezek a megjegyzések

adják a kevéske béreink igazi valuta-
tartalékát.

- Az Alföldért összefogunk, ebben
biztos lehetsz. Kecskeméten tíz éve élsz
és dolgozol. Végleges szerelem?

- Azt hiszem. Bár néha önmagám-
nak is ellentmondók, például amikor
Szolnokon tárgyaltam hasonló kutató-
csoport létrehozásáról. Az ilyesmihez
őrültség kell, de mindig visszaigazol-
nak például a külföldi látogatóink. Egy
walesi faluföldrajzos kolléga rendkívül
érdekes cikket írt a Valóságban a ma-
gyarországi változásokról. Említhet-
ném azt a francia professzomőt, aki
immár hatodszor tért vissza Kecske-
métre, és a Le Monde Diplomatique-
ban elemezte a szakszövetkezeti és ta-
nyás községek átalakulásának specifi-
kumait. Nézd, az MTA Regionális Ku-
tatócsoportjából talán sikerül kinőnünk
az MTA Alföldi Tudományos Intézeté-
vé. Ez bizony nem kis eredmény lesz,
de hogy melyek az igazi sikereink, ezt
csak nyolc-tíz év múlva lehet igazán
megmondani.

- Annyit ígérhetek, évek múltán is
megkérlek majd egy kiadós beszélge-
tésre! Persze azért reménykedem ab-
ban, hogy előbb is lesz híradásra érde-
mes megmozdulásotok!

Kunkovács László: Mongólia (Közép-Mongólia)


