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i A kutatásban, a sport-
a politikában azo-

" s mentalitású emberek 
Yenyesülnek - val l ja 
"ymosi Frigyes akadé-
' k u s ' a város új dísz-
>'garq. - Folyamatosan 
hívásoknak kell meg-
L ki tar tónak kell 

ini «s győzelemre kell 
,'tsíani". Ki tudná ezt 

i n» mint ő, a világ 
1 l e 9 e r e d m é n y e s e b b 
"atoja között számon-
rt?tt kémikus, az egy-
>ri elsportoló (focil) és 
1 °ktiv közíró? 

% Harmadéves kofáb'Sn^ 

X-glalta he'yét a Dóm 

József A m n épület „óraszobájá-
-ben szuMW kialakított laborban 
"ógia-róWrtM azóta ugyanebben a 
lét a JATW'hiségben dolgozik. 

Taostőygaz, időközben ,főnöki" 
ti tanár, 1V "odúvá alakították. Mi 
i érdeklWonzotta mindig haza a 
.b a telep&n«gyvilág jól felszerelt tu-
nyult. E t f ia°mányo s műhelyeiből? 
1993-tól • Ne k e i l j e n e z t m a g y a . 
égének, v^nom! S e m m j k í i l ö n l e g e s e t 
nyos B í z ó i n találok abban, hogy va-
»gyar Rd0P huséges a helyhez, ahol 

, e t e « . Az embernek ter-
;b,zeles a vonzódása a szű-
' e s tágabb pátriájához. 
, ™ar é rdekesebb , leg-
d e

 l s R m o m r a , hogy Sze-
belül is mindig ugyan-

nes évekW J a s z / körben éltem: 
gombán. S w 1 ™ t é r re jártam a piát .. 
;n, aki a K l a "0z- a Hősök kapujánál 
; verdéjét, t T / a Dóm téren van a 
majd 25 Nézem az ab-

• Az új díszpolgár: Solymosi Frigyes 

„Pályám kulcsszava: a kihívás H 

dálom, aki egy új környezet-
ben is egzisztenciát tud te-
remteni magának. Egyetlen 
dologra vagyok érzékeny: ha 
azt hallom, hogy akik itthon 
maradtak, azok kollaborán-
sok. Valóban megírtam egy-
szer azt a meggyőződésemet, 
hogy az itthoniak tartották 
olyan jó szellemi állapotban 
az országot, amilyen a rend-
'sfefváltózás pillanatában 
volt. Azért lehetett Magyar-
ország előnyösebb helyzet-
ben, mint a környező álla-
mok, mert 

a szellemi elit 
az országért 

dolgozott. 

ímgyártásL0"11"31 a fogadalmi temp-
-endezése^m " ^ i t és okkal gondo-
ült érmek^L/Sy kiváltságos va-
ÍSZÍ egyeMbh

 A vüág legkülönbö-
b szobrás^ni b

8 y e t emein tapasztal-
rmek. A < k e n ° 8 y a leghíresebb he-
lalom és a 'egmegbecsültebb 

á m v i n 7°roknak sincs ilyen a p á p a l á t j j v % b -

to^esélyes Somoijai Gábor 
tek már I Da" részük. A Nobel-

iess7rv 
Jben. a B e r k e l e y e§ye-
SZ()b£8y ablaktalan alaoeo-

* 4*«v közíróként kifej-

®8y ablaktalan alagso-
rán dolgozik... 

közíróként kifej-
itth /8yszer> h°sy akik 

% 
tette 

toj? maradtak a Nyuga-
SZE,,FÓS "tagyar T E R M É ' 
ta "udósok közül, egyfaj-
meJMvásnak feleltek 
- Uh g y a n é r t i ? 

ok d ho§y kevéssé va-
ok l a a m i k us alkat, mint 

í ^ i ^ í g o t T e 'h agy , á k a z 

irhozt a , k e t ezért nem 
at°k. Éppenhogy cso-

fen osztanak ki-

Vagyis megfelelt egyfaj-
ta kihívásnak. Valószínnű-
leg aktív sportoló korom-
ban sajátítottam el azt a 
magatartást, amit ma úgy 
mondanak: eredményorien-
tált. Talán tudja, labdarúgó 
voltam. Az ember azért 
megy ki a pályára, hogy 
győzzön. Hogy nagyon jó 
teljesítményt nyújtson. 
Hogy ne adja fel az utolsó 
pillanatig és sikeresen fe-
jezze be azt a tevékenysé-
get, amit elkezdett. Ez ve-
zetett a kutatói pályámon 
és ez vezényelt közíróként 
is. 

• Tapasztalta már, 
hogy közirónak lenni 
ebben az országban 
veszélyes játék? 
- Nem vagyok naiv. 

Pontosan tudom, itt azokat 
fogadják el, akik csöndben 
vannak - és ebben a tekin-
tetben nincs nagy különb-
ség a rendszerváltozás előt-
ti és az azutáni gyakorlat-
ban. És most nem a pártta-
gokról, hanem az elkötele-
zett értelmiségiekről beszé-
lek. De azt gondolom, 
hogy ilyen a politika ter-
mészete: a hatalomra kerü-
lők szívesebben emelik 
magukhoz a csöndben 
meghúzódó, s a jutalom-
osztásra lesben álló hívei-
ket, mint azokat, akik nem 

- A kutatásban, a sportban, a politikában azonos mentalitású emberek 
érvényesülnek - vallja Solymosi Frigyes akadémikus. (Fotó: Nagy László) 

Kisteleken született 
1931-ben, a szegedi tudo-
mányegyetemen szerzett 
vegyészdiplomát 1955-
ben. Már harmadéves ko-
rában aktívan bekapcsoló-
dott a kutatómunkába, a 
professzora, Szabó Zoltán 
akadémikus által vezetett 
Szervetlen Kémiai Intézet-
ben. Főbb kutatási terüle-
tei a heterogén katalízis, a 
szilárdtestkémia, a felület-
kémia, a reakciókinetika. 
1982-ben választották a 
Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) tagjává, 

Névjegy 
s éppen egy évtized múlva, 
a magyar kémikusok kö-
zül elsőként lett az Euró-
pai Akadémia tagja. A JA-
TE Szilárdtest- és Radio-
kémiai Tanszékének pro-
fesszora, az MTA Reakci-
ókinetikai Kutatócsoport-
jának vezetője. A világ 
legnagyobb egyetemein és 
laboratóriumaiban szíve-
sen látott vendégpro-
fesszor és -kutató. Huza-
mos ideig dolgozott a 

Cambridge-i Cavendish 
Laboratóriumban, a berli-
ni Fritz Haber Intézetben, 
a Liverpooli és a Münche-
ni Egyetemen, Austinban 
a Texasi Egyetemen. Szá-
mos tekintélyes szakmai 
testület vezetője, rangos 
nemzetközi folyóiratok 
szerkesztőbizottsági tagja. 
Két nagymonográfiát írt 
(szilárdtestkémia, katalí-
zis) és több száz tanulmá-
nya jelent meg rangos 
szakfolyóiratokban. 1993-
ban kapott Széchenyi-di-
jat. 

a várható stallumokért, ha-
nem a jobbításért dolgoz-
nak és kritikával segítenek. 

• Keserűséget érzek a 
szavaiban. Tévedek? 
- Szemernyi sincs ben-

nem. Félreért, mint sokan 
mások. Nem is értettem, 
miről beszélnek, akik a leg-

utóbbi kormányváltás után 
azt kérdezgették tőlem, 
hogyhogy nem lettem „va-
lami"? Tény, hogy leg-
alább félszáz politikai cikk-
ben köteleztem el magamat 
a konzervatív oldalon, de 
egyetlen pillanatra sem ju-
tott eszembe, hogy ezért -

úgymond - jutalom jár. Is-
métlem, 

a kihívásról van 
szó. 

Megírtam a választás előtt 
- amikor a Fidesz-politikuso-
kat elbizonytalanodni láttam 

- a polgári erőket támogató 
cikkemet, mert az a vélemé-
nyem, hogy amit elkezdünk, 
azt eredményesen kell befe-
jezni. És megírtam most, 
hogy kormányon vannak, 
mennyire káros lenne, ha na-
gyon komolyan vennék a ró-
luk szóló dicshimnuszokat. 
Mert az a véleményem, hogy 
a kritikátlan hízelgésnél töb-
bet használ a jobbítást célzó 
bírálat. Nekem ráadásul az 
írás nem fáradság, hanem ki-
kapcsolódás. Más tudósok 
kertészkednek vagy főznek -
ez a hobbijuk. Én hétvégén, 
utazás közben vagy unalmas 
értekezleteken leírom, ami 
éppen nem tetszik a politiká-
ban. 

• Van a tudománypoliti-
ka terén is néhány kevés-
sé hálás témája. Nem hi-
szem, hogy kutatói körök-
ben osztatlan lelkesedést 
keltenek a cikkei, ame-
lyekben a teljesítmény 
szerinti különbségtétel 
szükségét hangoztatja. 
- Lehetséges. Évtizedek 

óta ez a vesszőparipám, fo-
lyamatosan mondom és írom, 
hogy nincs az életnek még-
egy olyan területe, ahol ak-
kora különbségek lennének 
teljesítmény és teljesítmény 
között, mint a tudományban. 
S hogy a differenciát van 
mód mérni és ennek alapján 

a nagyobb 
teljesítményt 
jobban kell 
támogatni. 

A mai napig nem jutottunk 
el addig, hogy különbséget te-
gyünk a nemzetközileg is ki-
emelkedően jó és a hazai vi-
szonylatban is az átlag alatt 
dolgozó kutatók és csoportok 
között. Sehol a világon nincs 
olyanfajta egyenlősdi, mint 
nálunk, és ezt a rossz öröksé-
get képtelenek vagyunk eltün-
tetni. 

0 Vádolhatják, hogy ha-
zabeszél. Mostanában is 
olyan imponálók a kutató-
csoportjának az idézettsé-

gi mutatói, mint koráb-
ban? 
- Már mások is meggyanú-

sítottak, mondván, ha politizá-
lok, biztosan nem kutatok... A 
tények azonban a következők: 
tavaly készült egy amerikai 
összesítés a világ kémikusai-
nak eredményességéről, ebben 
az utóbbi 17 év tudományos 
publikációira való hivatkozá-
sok számát vették alapul. Öt-
száz visszajelzésnél húzták 
meg a határt, magyarán azokat 
nem vették figyelembe, akik-
nek a közleményeire ötszáznál 
kevesebbszer hivatkoztak má-
sok. Tudnivaló, hogy a világ 
legszínvonalasabb szaklapjai-
ba igen kemény munkával le-
het megjelentetni közlemé-
nyeket és ha megjelennek, ak-
kor még mindig előfordulhat, 
hogy észrevétlenek maradnak. 
Összesen 10 ezer 850 kémi-
kus került az ötszáz hivatko-
zás felettiek listájára. A ne-
vem a 438. helyen szerepel, s 
ez hazai viszonylatban bizto-
san, de lehet, hogy Közép-Eu-
rópában is a legjobb hely. Ko-
rántsem személyes az érdem, 
hiszen tudnivaló, hogy a kuta-
tócsoportok munkáját a vezető 
nevével fémjelzik. És van to-
vább is: egy angol lap kigyűj-
tötte, hogy a 10 ezer 850-ből 
hányan dolgoznak a katalízis, 
a felülettudományok terén, és 
elkészítette ennek a szűkebb 
szakterületnek a ranglistáját. 
Az első tíz között két magyar 
név van: a külföldön dolgozó 
Somorjai Gáboré és az enyém. 
De most jön a java: a mi cso-
portunk ugyanakkora költség-
vetési támogatással működik, 
mint azok a hazai kutatócso-
portok, amelyekről tudomást 
sem vehettek a nemzetközi 
ranglisták összeállítói. Hogy 
hazabeszélek? Vajon milyen 
karriert akarjak? Hova léphet-
nék én már, ami előbbre van, 
mint ahol most tartok? De ter-
mészetesen hazabeszélek. A 
fiatalokért, akik átveszik tő-
lünk a stafétabotot. Vagy nem 
veszik át, hanem elmennek 
külföldre, mert itthon nem 
kapnak megfelelő elismerést a 
munkájukért - és ez nemcsak 
pénzt jelent. A jövőért beszé-
lek és ez nem szólam. Itt me-
gint a felelősségről, az értel-
miségi szerepvállalásról és 
mondjuk ki, az ország sorsáról 
van szó. 
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a nök
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•wiK.i-tór) Hi4h
komoly előzményre 
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0gy egy városnak is 
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re«Je kában Inkább az 
'•taláiP°'- ho8y mennyire új 
Jo. A'many" a Szeged nap-
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'Ült u,erváltás 'dején me-
Sv Lannak a gondolata, 
pe7'K'assuk helyi ünne-

RE(PI»TO»«V) 
I 

npuokoí 
I 

( ÜNIFÉ) 

RÍJFAHN) 

HMTM̂ ML 

Iwomi-' 

•ink ne'y anne-
""Pját S?rába városunk 
egyidő emberrel szinte 
> É N Y E K F ° N , 0 S D ° L G O K ' 
Mnek • *zemélyek em-Kénei 7 meiyett em-

ü*neplíP0lása> a róluk 
"ege,1, Jelétében történő 
*4oTkeZfS- Magyaror-
">nely a 'egelső lista, 
r«lta i"Z """epeket felso-

r*jl%Zár,öbb mint 900 
Sn'°e

9
t
2-bdl való. Ez 33 

""ink 1 emlU' maifogal-
%há?i Zertnt mindegyik 

\ az
 Unnep' Mi*el ak-

j^dödiöttV /vácsonnyal 
ecembel a,{elS0f0lás élén 
°'bnn T 25-e állt, míg a az utolsó Szent Ta-

más apostol ünnepe decem-
ber 21-én. A 33-ból azon-
ban már kettő akkor is he-
lyi ünnepnek számított, 
vagyis olyannak, amit csak 
egy kis közösség tartott 
meg. Az egyik a templom 
védőszentjének, a másik 
pedig az egyház felszentelé-
sének napja. Ebből alakult 
ki a búcsú, amit a katolikus 
egyházak (és ott, ahol a fa-
luban csak egyetlen katoli-
kus templom van, a falvak) 
mai napig megülnek. En-
nek időpontja a templom 
védőszentjének ünnepéhez 
legközelebb eső vasárnap, 
amikor az emberek - lévén 
heti pihenőnap - valóban 
ünnepelhetnek. A leghíre-
sebb szegedi búcsú az alsó-
városi Mátyás-templomé, 
amelyet Havi Boldog-
asszony tiszteletére szentel-
tek, ennek ünnepe augusz-
tus 5-e, tehát a búcsú is eh-
hez a naphoz igazodik. 

A 19. századig az embe-
rek életének ritmusát, a 
munkából való kimaradás, 
kikapcsolódás rendjét az 
egyházi ünnepek, illetve 
helyben a templomi védő-
szent napjának ünnepe, a 
búcsú szabta meg. Nem vé-
letlen, hogy az ősi foglalko-
zások legtöbbjének menetét 
(a szántást, vetést, betakarí-
tást, a szőlőművelést, az ál-

ünnepe 
latok legelőre hajtásának 
napját szintén ezekhez az 
egyházi ünnepekhez igazí-
tották. A 19. századtól 
kezdve terjedt el a világi 
jellegű ünnepek megülése. 
Monarchiák gyakorta tet-
ték meg hivatalos állami 
ünneppé az uralkodó vala-
melyik személyes ünnepét. 
Olyan esetekben, amikor a 
hivatalos állami ünnep és a 
népközösség (nemzet) által 
kegyelettel ápolt esemény 
napja nem esett egybe, 
megjelent a nemzeti ünnep. 
Magyarországon ez márci-
us 15-e, az 1848-as forra-
dalom kitörésének napja, 
amely viszonylag későn és 
akkor sem maradandó idő-
re vált állami ünneppé. 
Olykor eredendően egyházi 
ünnep vált állami ünneppé. 
Ez történt Szent István ki-
rály ünnepével, augusztus 
20-val, amelyet hajdan 
azért ültek e napon, mert 
1083-ben augusztus 20-án 
iktatták a magyarok első 
királyát a szentek sorába. 
Az állami ünnepek kijelölé-
se (vagy éppen erre méltó 
napok ki nem jelölése) az 
erről rendelkező államha-

talmat minősítette. Ma-
gyarország állami ünnepe 
az elmúlt évtizedekben áp-
rilis 4-e volt, az ország né-
met uralom alól szovjet se-
gítséggel történt felszaba-
dulásának napja, második 
állami ünnepül pedig - a 
politikai kötődés kifejezésé-
nek szélsőséges példájaként 
- november 7-e, az oroszor-
szági nagy októberi szocia-
lista forradalom dátuma 
szolgált. Nem szerepelt vi-
szont ezek sorában március 
15-e. 

Ha tehát vannak egyhá-
zi, nemzeti, állami ünne-
pek, amelyek valójában a 
vallási, népi és állampolgá-
ri közösségek - az egyházi 
kivételével tehát nagy em-
bercsoportok - ünnepei, 
természetes az igény, hogy 
kisebb közösségek, a falu, a 
város sokféle foglalkozást 
űző, több felekezetbe, eltérő 
etnikumokhoz tartozó lako-
sai is magukénak mond-
hassanak egy napot, amely 
az övék. Amikor mintegy 
évtizede néhány szakember 
összeült, hogy javaslatot te-
gyen Szeged esetében e 
napra, többféle lehetőség 

közül választhatott. Az elv 
az volt, hogy a város életé-
ben fontos, a városlakók 
életét alapjaiban meghatá-
rozó napot válasszunk. Ele-
ve nem jöhettek szóba azon 
dátumok, amelyek nem 
köthetők egyetlen meghatá-
rozott naphoz. Szeged neve 
1183-ban fordul elő legko-
rábban írott forrásban, de 
az ezt tartalmazó oklevél-
nek nincs napi kelte. Rop-
pant fontos volt, a későbbi 
városi lét alapjait vetette 
meg, hogy a szegedi telepe-
sek (hoszpeszek) 1242 és 
1247 között IV. Béla király-
tól kiváltságot kaptak. Ez 
esetben azonban még a 
pontos év sem ismert, nem 
hogy a nap. Mérföldes je-
lentőségű, hogy Szeged vá-
rosának II. Ulászló király 
1498. június 4-én szabad 
királyi városi rangot adott, 
vagyis az elérhető legmaga-
sabb városjogot adomá-
nyozta. Ezzel meg az volt a 
„baj", hogy a település 
nem élvezhette folyamato-
san, hiszen 1543-ban Sze-
ged 143 évre török uralom 
alá került. Vitathatatlanul 
jelentős dátum a város éle-

tében 1879. március 12-e, a 
„nagy víz" (a várost jórészt 
elpusztító árvíz) napja, de 
többünk véleménye az volt, 
hogy Szeged ünnepét ne az 
elemek városunk felett ara-
tott (habár időleges) győ-
zelmének napján üljük 
meg. Az árvíz utáni gyors 
újjáépülést pedig (ami va-
lóban méltó lett volna az 
ünneplésre ) nehéz lett vol-
na egyetlen nap dátumával 
jelezni (hacsak nem ilyen-
nek fogtuk volna fel Fe-
renc József császár 1883. 
október közepi szegedi lát-
gatását, amikorra a legtöbb 
középület már állt, s ezek 
egy részét éppen az ural-
kodó avatta fel). A szak-
mai testület végül is 1719. 
május 21-ét látta a leg-
alkalmasabbnak és ezt 
ajánlotta az illetékes tes-
tületnek Szeged napjává 
nyilvánításra, azt a napot, 
amelyen 1719-ben III. 
Károly király visszaadta 
Szegednek az 1498-ban 
elnyert, de a török uralom 
évtizedei alatt vitássá vált 
szabad királyi városi ran-
got, és egyszersmind új cí-
mert is adományozott a vá-
rosnak. A sikeres újrakez-
dés és a folytonos joggya-
korlás szimbóluma volt e 
nap (ráadásul tavaszi hó-
napra esik, amikor szabad-

téri programok is lehetsé-
gesek). 

Mit is kell ünnepelnünk 
Szeged Napján? Egy szóval 
válaszolva: a várost. A vá-
rost, ahol élünk, ahol dol-
gozunk, ahol valóra váltjuk 
világon való létünk legfon-
tosabb értelmét, azt, hogy 
valahol otthon legyünk 
benne. Magunkat ünnepel-
jük? Igen. Ünnepeljük az 
egyéni erőfeszítéseket és a 
közös tetteket. Ünnepeljük 
a múltat, tulajdon történel-
münket, hogy a hajdani 
Barbaricumban, amely 
Pannonfa és Dacia római 
provinciát kötötte össze (a 
valóságban inkább szétvá-
lasztotta), az évszázadok 
során európai értékű város 
alakult. És vigyázó sze-
münket e napon a jövőbe is 
kell vetnünk, hogy milyen-
né akarjuk, tudjuk alakíta-
ni városunkat. Ha egy év-
ben egyszer, május 21-én 
számba vesszük múltunk 
értékeit, elelmélkedünk vá-
rosi létünk jelenéről és jö-
vőjéről, nem egyszerűen la-
kói, de formálói, alkotó 
polgárai leszünk Szeged-
nek. Ezen a napon ne csu-
pán Szeged fogadjon be 
bennünket, hanem mi is fo-
gadjuk eszünkbe és szí-
vünkbe Szegedet. 

KrUtó Gyula 


