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Nemes András

Laki Kálmán életének szolnoki vonatkozásai*

„ Oly igen szép erős Szolnok vára vala,
Egyfelől az Tisza alatta foly vala,
Másfelől a Zagyva alatta foly vala,
Vár alatta két víz összeakadva vala."

(Tinódi Lantos Sebestyén)

Laki Kálmán 1909. február l-jén Szolnokon született. A Tisza és a Zagyva folyó, mint
egy sziget öleli körül ezt a tájat. Szolnok igen régi város. Ásatási leletek szerint őseink
előtt megtelepedtek más népek, sőt történelem előtti kultúrák nyomai is előkerültek.

A honfoglaló magyarok az összeszűkülő tiszai árterületnél lévő átkelőhely jelentőségét
ismerték fel. Szent István, várral megerősített ispánsági központot alapított Szolnokon.
Nevét Zounok ispántól kapta, aki Kelen-hegynél (Gellért-hegy) Szent Gellért püspökkel
együtt - 1046-ban a Vata-féle felkelés során - halt vértanúhalált.

A város történelme folyamán többször pusztult el és épült újjá. Címerének
középpontjában a fiait vérével tápláló pelikán madár áll. Szimbolikus jelentést hordoz: a
pusztulás és az önfeláldozás gesztusát. A pelikán mítosz Laki Kálmán életét és
munkásságát is jelképezi, hiszen sorsa a XX. századi magyar történelem.

Szülei régi dunántúli elszegényedett nemesi család sarjai. Édesanyja a Pápa környéki
Kispiritről, édesapja pedig Dunaradványról származott. A Laki család nevét eredetileg
ipszilonnal írták. Református vallásúak voltak. Az édesanyáról tudjuk, hogy 1903-ban,
fiatal lányként egyedül hajózott át az Egyesült Államokba, ahol két évet dolgozott
Clevelandban. Az édesapa Szolnokon kapott tisztviselői állást. A szülők 1908-ban kötöttek
házasságot a Tisza-parton álló, neogótikus stílusú református templomban, hol négy
gyermeküket is keresztelték.

Ebben az időben a város viszonylag korán kibontakozó gyáriparának köszönhetően
kiemelkedett a mezőgazdaságból élő alföldi települések sorából. Ahogy a város múltjával
sorsával szorosan és természetes módon kötődik a Tiszához és a Zagyvához, Laki Kálmán
élete is elválaszthatatlan e folyóktól és Szolnoktól.

Közel a két folyó torkolatához a sajátos hangulatú régi Tabánban, a Felső Malom
utcában nőtt fel. Kertjük végében folyt a Zagyva. A Tabán földbe süppedt, sűrűn
egymáshoz nőtt házacskáival, zegzugos utcáival, útvesztőivel festőién szép volt. Laki
Kálmán számára örökre emlékezetes maradt a csillogó víztükör, a villanó, fehér falú házak
előtt száradó halászhálók látványa.

Házukkal szemben - a Zagyva túloldalán - volt a Várromkert és a Művésztelep. A táj
varázslatos színei és fényei nemcsak a fiatal Laki Kálmánt kápráztatták el, hanem
legkiválóbb festőinket is megihlette.

1 Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. Szolnok, 2004.
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Az 1902-ben alapított Szolnoki Művésztelep a magyar plein-air, majd impresszionista
törekvések hazai fellegvára volt.

Mi vonzotta a művészeket Szolnokra? 1909-ben Zádor István festőművész erről így
vallott: „... különös vonzása van itt a levegőnek, amely a legtisztább napsütésben is
ezüstfátyollal vont be mindent, itt nincsenek nyers színek, itt valami csendes harmónia
tölti meg az atmoszférát, s magyarázza meg, mit találtak itt a művészek, ahol a laikus
számára nincs egyéb unalmas, egyhangú Alföldnél. Megragadták őket a Tisza
kanyarulatai, füzesei, az Alföld különös felhőképződései, a Zagyva-parti tanyák, vagy a
szolnoki Tabán zegzugos utcái, halászok öreg házaival, amelyek között úgy eltéved az
idegen, mint Velence sikátoraiban. ..."

Szolnokon élő húga elmondása szerint washingtoni dolgozószobáját és otthonát a Tisza-
partról festett képek díszítették. Kevesen tudják, hogy nem csak a hazai orvosok Egyesült
Államokbeli kutatásait támogatta, hanem Baranyó Sándor neves szolnoki festőművész
amerikai útjait is.

Lélektani axióma, hogy az embert élete folyamán a legerősebben és legmaradandóbban
a gyermekkor közössége formálja, amelynek legfontosabb színtere a család, tágabb
értelemben az iskola, a város, a nép és annak kultúrája.

A Laki család életét a szülők személyiségéből áradó protestáns-puritán egyszerűség, a
hazugságoktól való idegenkedés és a becsületesség jellemezte. Ezt jól példázza, hogy az
édesapja az I. világháborúban súlyos karsérülést szenvedett, majd gyógyulás után azonnal
kérte, hogy helyezzék vissza harcoló alakulatához, ahol a csatatéren hősi halált halt.

A család ezután Abádszalókra költözött. Laki Kálmán itt végezte el az elemi iskolát. A
gyermekeit egyedül nevelő édesanya - a nagy szegénység ellenére - legfontosabbnak azt
tartotta, hogy mind a négy gyermeke továbbtanuljon. Lajos református lelkész, Ernő
agrármérnök lett. Irén a nyíregyházi református diakónusképzőbe járt.

Mind az édesanya, mind Laki Kálmán életének felemelő élménye volt, amikor - 15 év
kényszerű távollét után - 1963-ban Párizsba szóló repülőjegyet küldhetett édesanyjának,
hogy találkozhassanak és meghallgathassa világhírű tudós fiának előadását egy
nemzetközi konferencián.

Laki Kálmán a szolnoki Verseghy Ferenc Katolikus Főgimnáziumban kezdte el
középiskolai tanulmányait 1921-ben. Gimnáziumi évei alatt ugyanabban a tabáni házban
lakott keresztszüleinél, ahol korábban a Laki család is élt.

Szolnok klasszikus iskolaváros volt. Az alma mater névadója Verseghy Ferenc szolnoki
születésű szerzetes költő és író, a Marseilleise első magyar fordítója volt. A jakobinus
összeesküvéshez csatlakozott, melyért hosszas várfogságot szenvedett.

A Tisza-parton álló gimnázium szelleme a fegyelmet, az igényességet, az önálló
gondolkodásra nevelést sugallta, amely lehetővé tette Laki Kálmán tehetségének
kibontakozását. Ebben segítségére voltak legendás tudós tanárai. Olyan országos hírű
tanáregyéniségek tanítottak itt, mint a későbbi híres antropológus egyetemi tanár dr.
Balogh Béla, a tiszai hajósélet tudósa, dr. Betkowski Jenő, vagy a polihisztor Winter
András és Muray Lipót.
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Kálmán a gimnáziumot nem Szolnokon fejezte be, mert keresztszüleivel Ceglédre
költözött, és 1929-ben a helyi gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait
ugyanebben az évben Szegeden kezdte meg.

Laki Kálmán először 1967-ben látogathatott haza. Ezt követően sűrűn felkereste Szolnokon
élő édesanyját és húgát. Az édesanya 95 éves korában halt meg, Szolnokon temették el.

Laki Kálmán hazalátogatáskor sorra járta gyermek és ifjúkora színhelyeit. A régi Tabán
eltűnt, hajdani házuk helyén ma az aradi vértanúk kopjafái állnak. Tervezte, hogy a
Zagyvaparton vásárol lakást.

Az akkori politikai légkörre jellemzően a város vezetése - mint disszidenst -
gyanakodva fogadta. A paranoiára jellemző, hogy amikor az állandóan magával hordott
esernyőjét a városházán felejtette, a rendőrség tüzetesen átvizsgálta, lehallgató készülék és
kamera után kutattak.

A méltó megemlékezésre még sokat kellett várni. Szolnok városa tudományos díjat
alapított 2001-ben, és „A Szolnokért
Egyesület" emléktáblát helyezett el a Sóház
út 1. számú ház falán. A Pogány Gábor
Benő szolnoki szobrászművész tervezte és
alkotta dombormű a város legszebb részén
álló református templom és a Verseghy
Ferenc Gimnázium mellett látható.

Laki Kálmán rajongásig szerette
Szolnokot és Abádszalókot. Büszkén
vallotta magyarságát és szülőföldjét szerte
a világban. Élete és küzdelme örök példa
arra, hogy a legnehezebb időkben is meg
lehet maradni igaz embernek. A német
megszállás alatt segítette az üldözötteket,
a fenyegető sztálinista diktatúrát sem
tudta elfogadni, ezért menekülnie kellett
az országból.

Sikeres tudományos tevékenysége egy
kis ország hozzájárulása a világ
teljeségéhez. Élete annak igazolása, hogy
magyarnak lenni nem balsors, hanem
óriási lehetőség és igazolja azt is, hogy az
identitás az emberi gondolkodás az
érzelmek és a cselekmények leghatáso-
sabb kollektív mozgató ereje. A szoinoki református templom
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