
Szolnok megyeiek külföldön

Egyre szélesebbre tárul az ország kapuja: mind többen látogatnak hozzánk,
s mind többen utaznak külföldre. A szocialista országok határozott és következetes
békepolitikája ellenállhatatlanul olvasztja a hidegháború jegét, és évről évre kevesebb
az akadály a népek barátsága előtt. Utazni, világot látni, idegen embereket és váro-
sokat megismerni — az ismeretszerzésnek semmivel össze nem hasonlítható formája,
hisz a külföldről hazatérő utasok kötetekre menő élményt és tudást hoznak bőrönd-
jükben. A következő oldalakon nem szakmai tudósításokat akarunk adni, hanem
három Szolnok megyei társulati tagot szólaltatunk meg: megkértük őket, hogy mondják
el külföldi utazásuk valamelyik érdekes élményét. (Szerk.)

D r. Borok Imre,
a kisújszállási gimnázium tanára

a Szovjetunióban járt

Moszkva—Leningrád.. . 700 km. Sű-
rű hófellegek nehezedtek a szovjet fő-
városra, mikor a kíváncsiság és az iz-
galom vegyes érzéseivel elfoglaltuk he-
lyünket a TU 104-es gépen, hogy 55
perc múlva szép napsütésben üdvözöl-
hessük Lenin városát. Csodálatosan
szép városi A jelző sablonosnak lát-
szik, de Leningrád esetében nem lehet
kifejezőbbet találni. Teljes pompájában
tárul az ember elé az egész történelmi
múlt, és ha szemünket másfelé fordít-
juk, az új városrészek, a gombamódra
szaporodó üzemek, gyárak kéményei a
szocializmus jelenéről és a kommuniz-
mus hajnaláról beszélnek. Érdekes vá-
ros: Európa és Ázsia szülötte, de mind-
kettőtől azok nemesebbik részét örö-
költe.

A széles Nyevszkij proszpekt sarkán
egy hatalmas palota előtt állok meg.

Miről tudnának mesélni ezek a már-
ványoszlopok, festők és szobrászok re-
mekműveivel ékesített termek? Her-
cegek, grófok fényes estélyeiről, ahol
ínyenc ételekké és drága italokká vált
a muzsik verejtéke. Szinte megeleve-
nedik előttem a kép: a palota kapu-
jában díszes öltözetű svejcár hajlong
a fényes előkelőségek előtt. A régiek
helyére újabb képek tolulnak: szinte
hallani vélem újra az Auróra ágyújá-
nak dörgését; a palotában lázasan pa-
kolnak; majd Lenin szól a néphez; meg-
született a szovjet hatalom. A régi
urak eltűntek, de a palotáik ott marad-
tak. Jogos tulajdonosuk, a dolgozó nép
vette birtokába. így az a palota, amely-
nek nagy boltíves kapuján bemegyek,
az úttörők palotája lett.

Ha nem lennék pedagógus, akkor is;
lenyűgöző hatást tett volna rám e zson-
gó gyermekrajoktól hangos palota. így
kétszeresen. Az úttörő pajtások poli-
technikai képzésének fellegvárában
több ezer gyermek találja meg itt, 250
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nevelő vezetésével, az érdeklődési kö-
rének legmegfelelőbb foglalkoztatást.
Nyissunk be néhány terembe! A „né-
pek barátsága"-szakkör szobájában
meghatottsággal látom az egyik vitrin-
ben a magyar zászlót is, a magyar tá-
jak képeit, magyar könyveket. E szak-
kör tagjai a baráti országok úttörői-
vel leveleznek, képeket, könyveket, is-
mertetőket, leveleket rendezgetnek. Egy
másik teremben sakkpárbaj folyik: vagy
húsz bajnokjelölttel egy mester szimul-
tánt játszik. Egy koromsötét szobában
a csillagos ég titkait, a szputnyikok és
lunyikok útjait tanulmányozzák. Az
egyik teremből zongora, a másikból
hegedűszó hallatszik, a harmadikban
fúvós hangszeren próbálnak, majd a
bábjátszó csoport következik. I t ta mi-
neralógusok rendezgetik nyári gyűjte-
ményeiket, amott a mikroszkópok fölé
hajolnak.

Az épület másik szárnyában a techni-
kai szakkörök működnek. Pompás szer-
számgépeken fúrnak-faragnak a gyere-
kek, s élethű autó-, repülő-, vonatmo-
dellek dicsérik az ügyes kis kezek mun-
káját. Egyik társamat alig lehetett el-
csalogatni a távolból irányítható kis
traktor mellől.

Nem egy rövid délutánra, hanem na-
pokra lenne szükség ahhoz, ha a láto-

gató valamennyi szakkör munkáját vé-
gig akarná nézni. A mi időnk is lejárt.

Ismét úton. Leningrád—Moszkva—
—Magyarország! Szívemben, lelkem-
ben számtalan élménnyel térek vissza
az Alföld közepére. De ha emlékeim
és élményeim között kutatok, és kép-
zeletemben újra a leningrádi Üttörő
Palotában járok, mindig valami meleg-
ség járja át szívemet. Mily mélységes
szeretettel párosult, anyagi áldozatot
nem kímélő gondoskodás a legnagyobb
kincsről, a gyermekről! Mily nagyszerű
perspektívái a szocialista nevelésnek!
Mi ez? Majakovszkij fejezte ki talán
a legtalálóbban: ,,Ez a szovjethatalom!"

D o h a n i c s János,
a szolnoki papírgyár mérnöke

Lengyelországban töltött
néhány napot

Ha valaki Poznant említi, szinte bi-
zonyos, hogy a nemzetközi vásárral
kapcsolatban teszi. A nagy tradíció-
val rendelkező, szinte a földkerekség
minden országát idevonzó ipari kiállí-
tás olyan szorosan összeforrt a város-
sal, hogy ma már joggal sorolják Poz-
nant a híres vásárvárosok közé, Lipcse,
Hannover és Zágráb mellé. Sőt a bel-
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város ódon utcáin járva olyan érzésem
támadt, hogy ezek az évenként ismét-
lődő nemzetközi vásárok csak folyta-
tását jelentik a város történelmének.
A régi főtérre négy világtáj felől be-
torkolló utcák és az évszázados üzlet-
házak arról mesélnek, hogy ez a hely
régi idők óta a kelet-nyugati kereske-
delem egyik fő gócpontja volt.

Sétálok az utcán. Az egyik kapu
fölött 1473-ból való cégér, rajta áruvá!
megrakott lovát vezető posztókereske-
dő; a régi bolt helyén ma textil-üzlet
áll. A poznaniaknak bizonyosan fel
sem tűnik ez, nekem azonban azt a
hidat jelképezi, amely összeköti a le-
tűnt korok városát a mai Poznannal.

Az utcák és a házak történelmet su-
gároznak. Szinte az egész város egy
nagy múzeum. Az egymást váltó szá-
zadok nyomát mindenütt megtaláljuk:
a székesegyház IX. századi altemplo-
mától Vilmos császár középkori várat
idéző palotájáig.

Az idegennek is hamar feltűnik azon-
ban, hogy a város műemlék-jellege el-
lenére igen rendezett, sőt kifejezetten
nagyvárosi jellegű. Ezt elsősorban a
háború utáni újjáépítésnek köszönheti.
Poznan felszabadulásakor — sok más

lengyel városhoz hasonlóan — csak-
nem egyetlen romhalmaz volt. Az újjá-
építés során itt is érvényesült az a
Varsóban alkalmazott vezérelv, hogy
a műemlék-jellegű épületek harmóniá-
ját ne törjék meg egy-egy modern
vonalú többemeletes házzal. így, mint
Lengyelországban mindenütt, eredeti
formájában, a legkisebb stílusrontás
nélkül építették fel a háború során
tönkrement városrészeket. Nagy fel-
adatot és kétségtelenül a legdrágább
megoldást vállalták ezzel. De elegendő
egy délelőtti séta ahhoz, hogy meggyő-
ződjünk róla: nekik volt igazuk. Hogy
egy nép múltjának, évszázados tör-
ténelmének hangulatát az épületek is
hivatva vannak őrizni, azt Poznanban
szinte fizikailag érezhetjük.

Az új épületek azonban arról is ta-
núskodnak, hogy a lengyelek értik a
modern építkezés fortélyait is. A város
nevezetessége egy tízemeletes, kör alap-
rajzú áruház, amely nem sokkal kisebb
a Corvin Áruháznál, pedig átmérője
alig 30 méter! Az egyes eladási osztá-
lyok elrendezése a modern térkihasz-
nálás mintája lehet.

Találóan jellemezte Poznant egyik
ismerősöm, aki hosszabb időt töltött
ebben a városban: a parkok városa.
Egymást érik a dísznövényekkel és
virágerdővel pompázó, évszázados pla-
tánok által koszorúzott terek. Különö-
sen az egyetem környékén gyönyörköd-
hetünk füvészkert-számba menő par-
kokban.

Némi irigykedéssel tapasztaltam,
hogy Poznanban milyen lüktető, eleven
kulturális élet folyik. És nemcsak a
plakátok hirdetik a hangversenyeket,
irodalmi esteket, tudományos előadá-
sokat, hanem rendkívüli az egyes ren-
dezvények iránt mutatkozó tényleges
érdeklődés is. „A jazz-muzsika törté-
nete" című könnyűzenei műsor — igaz,
hogy nagyszerű zenekar közreműködé-
sével — éppen olyan telt házat von-
zott, mint a poznani filharmonikusok
preklasszikus muzsikából összeállított



hangversenye. Az operában megnéztem
az Aida előadását, amelyen meggyőződ-
tem: nem túloztak a poznaniak, amikor
operatársulatukat az európai élvonalba
sorolták. A rendezés újszerű, nyoma
sincs a mi Aida-előadásainkon megszo-
kott káprázatos díszleteknek. Vetített
hátterek és érdekes fényhatások domi-
nálnak. Mintha ezen a téren az új
bayreuthi iskolát követnék, bár e meg-
állapításom ellen igen élénken tiltakoz-
tak. Az az érzésem, elsősorban azért,
mert német példára hivatkoztam.

A poznaniak is, mint általában a
lengyelek, igen vendégszeretőek és ud-
variasak. A magyarokkal szemben kü-
lönös figyelmességet tanúsítanak. Igen
érdeklődnek problémáink, életkörülmé-
nyeink iránt, meglepően jól tájékozot-
tak viszonyaink felől, ez pedig nem a
közömbösség jele.

Csak rövid pár napot tölthettem
Poznanban, de a látogatásom tulaj-
donképpeni célján, a nemzetközi vásá-
ron való tájékozódáson kívül egy szép
város és sok újonnan szerzett barát-
ság gazdag élményét hoztam haza ma-
gammal.

Dr, P e r é n y i György,
a szolnoki tüdőbeteg gyógyintézet

igazgatófőorvosa Olaszországban volt
tanulmányúton

1957. októbere óta kétszer jártam
Olaszországban. Első ízben az Olasz
Gümőkór Elleni Küzdelem Szövetségé-
nek meghívására és ösztöndíjával vol-
tam 8 havi tanulmányúton a nápolyi
Principi di Piemonte és a római C. For-
lanini tüdőgyógyintézetben, másodszor
egy Veronában tartott orvosi kongresz-
szusra kaptam meghívást. Ennek a
kongresszusnak, mint előadó, aktív
résztvevője is voltam.

Aki Olaszország földjén jár, az sok
szempontból nézheti ezt a gyönyörű
országot, mely érdekelheti a politi-
kust, szociológust, festőt, szobrászt, ze-
nészt és általában mindenkit, aki a
szépért lelkesedik. Hogy Olaszországot
mennyire nem lehet csak szárazon, egy
szaktudomány szempontjából tekinte-
ni, azt jól bizonyítja egy francia orvosi
szaklap, a „Le Poumon et le Coeur"
bevezető cikke, mellyel a nápolyi egye-
tem tüdőgyógyász és gümőkóros isito-



Iájának ismertetését kezdi. Felteszi a
kérdést: sokak számára mit is jelent
Nápoly?

„...Nápoly csodálatos fekvésű vá-
ros csodálatosan szép öböl partján.
Népe rokonszenves, eleven. Ha Ná-
polyra gondolunk, gondolunk a San
Gennaro katedrálisra, a Nemzeti Mú-
zeumra, a kikötőre, eleven, lüktető ke-
reskedelmére, iparára, a lázas és nagy-
szabású újjáépítésre, a Vezuvra, a sző-
lőtőkére, mely a Lacrima Christi-t adja.
Nápoly nyitott kapu a történelem felé,
Herculanum, Paestum, Pompei felé.
Nápoly a varázslatos Capri tiberiusi
emlékeivel. Nápoly Vergilius, a Geor-
gicák, az Aeneis és a Bucolicák, melye-
ket ifjú korunkban tanulmányoztunk
és fordítottunk. Nápoly jelenti termé-
szetesen a régi közmondást is: „Nápolyt
látni és meghalni."

Ha egy szaklapnak ennyire nem ki-
mondottan szakmai a stílusa, az min-
dennél ékesszólóbban bizonyítja: ennek
a városnak a szépsége olyan, hogy senki
sem vonhatja ki magát hatása alól.
Szakbarbárság lenne meg nem látni az
öblöt, a képeket és szobrokat, és süket-
nek kellene lenni, meg nem hallani a
nápolyi muzsikát. Pedig, aki nyitott
szemmel jár, az mást is lát. Ennek az
öbölnek a partján gyönyörű paloták
és luxus-hotelek épültek, olyanok, me-
lyeknek fürdőszobáiba még a tenger
vizét is bevezették, hogy aki akarja,
otthon fáradtság nélkül élvezhesse a
tengert. De a belváros sikátoraiban
olyan házak vannak, melyeken egy nyí-
lás szolgál ajtó és ablak gyanánt, fél-
meztelen gyerekek játszanak az utca
porában, sok a koldus és az üzérkedő.
Nápoly az ellentétek városa. Nagyipara,
mint általában egész Délolaszországé,
fejletlen, a szapora népet a föld egye-

dül nem képes eltartani, a hegyilakók
lej önnek a síkságra, a szegény földmun-
kások beözönlenek a városba, ahol fel-
duzzasztják a munkára váró proleta-
riátust. Nagy a munkanélküliség, nyo-
mor, nagyfokú a kivándorlás. Ez is
Nápoly, — noha az idegenforgalmi
prospektusokból kevésbé ismert.

De Nápolyt jelenti egyeteme is, me-
lyet 1224-ben alapítottak, és melyet
azóta is fenntartott a nápolyi király-
ságban egymást követő minden kor-
mányzat. Ezen az egyetemen, mely ál-
landóan meg tudta őrizni fényét, ma
közel 25 000 egyetemi hallgató folytat-
ja tanulmányait. Tüdőgyógyászati kli-
nikája a 2 200 ágyas Principi di Pie-
monte szanatóriumban működik, mely-
nek felszerelése igen modern, és amely-
nek ablakaiból a világ legszebb pano-
rámáját láthatja a beteg.

Ellátogattam Bolognába is, a világ
legrégibb egyetemének városába. A vá-
ros középpontjában áll a 2 torony: az
Asinelli és a Garisenda. A középkorban
két egymással rossz viszonyban élt csa-
lád emelte azokat vetélkedésből. Bo-
logna mezőgazdasági és ipari központ.
A város lakóinak életszínvonala magas.
A bolognai konyha a leghíresebb Olasz-
országban. Itt a legerősebb a kommu-
nista párt, úgy is hívják a várost:
„Bologna rossa" — vörös Bologna. A
város polgármestere kommunista. A fő-
téren áll a quaestura épülete, melynek
homlokzatán, három hatalmas táblán
azoknak a partizánoknak a képét örö-
kítették meg, akik 1943. és 1945. között
elestek a fasiszták ellen vívott harcban
a „haza függetlenségéért, az igazságért
és a szabadságért." Bologna népe meg-
becsüli a hős partizánok emlékét, mert
a táblák előtti emelvényt mindig friss
virág borítja.
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