
Szolnok megyeiek külföldön
i.

Az ókori olimpiák földjén

Néhai Haris Pál budapesti konzul a
magyar—görög kapcsolatok erősítésére és
elmélyítésére alapot létesített, amellyel
lehetővé tette, hogy egy-egy magyar cso-
port felkereshesse az európai kultúra leg-
ősibb tűzhelyeit, a több ezerévet látott
romokat, az antik világ örökéletű reme-
keit. Ez év júliusában lehetővé vált
Görögországba történő kiutazásom és
körutazásom. A nyolcmilliós Görögország
fővárosa, Athén, utunk első állomása.
Az első benyomásról nehéz számot adni.
A fény és árnyék városa. Görögország-
nak mintegy 400 akropolisza — magas
városa — van, klasszikus értelemben ak-
ropolisz alatt az Athénben lévőt értik.
Ez az ország fővárosának és magának
egész Görögországnak legnevezetesebb,
legfőbb látványossága. Végre odafent ál-
lunk. Lent a modern világváros zaja,
most már csak monoton zúgás, fejünk
felett pedig a fenségesen hallgató már-
ványrengeteg izzik tüzesen a forró nap-
sütésben. Az akropolisz építményei sok-
kal monumentálisabbak, hatása sokkal
lenyűgözőbb, mint az ember várta volna.
Pallas Athéné ősrégi szentélye még rom-
jaiban is hatalmas, Periklész korából
származik. Iktinosz és Kalikrátesz épí-
tették időszámításunk előtt 447-ben. Tíz
évig épült. Az épület 62 nagy és 56 ki-
sebb oszlopon nyugodott. Homlokzatát 50
szobor, 160 méter friz s 92 metópa dí-
szítette. A dór stílusú oszlopok hatása
utolérhetetlen. Bent a templom főhajó-
jában állott Pallas Athéné csodálatos
szobra aranyból és elefántcsontból. Oldalt
Athéné Niké temploma, kecses ion osz-
lopaival, s bár a törökök lerombolták, és
csak helyszínen maradt darabjaiból res-
taurálták, a látogatót mégis megragadja
az épület tökéletes összhangja és kere-
setlen bája. A Karyátisok csarnoka, Dyo-
nisos színháza ejt ámulatba még. A fel-
legvár sziklafala meredeken zuhan a

mélybe. Csodálatos a kilátás! Munikhia
félszigete, Salamis, a messzeségben Akro-
korintos kúpja, kéklő ormok. Sunion
fok. A monda szerint itt várta Aigeusz
király Krétából hazatérő fiát, Théseuszl,
s innen vetette magát a mélybe meglátva
a fia halálát jelentő fekete vitorlát, ame-
lyet a Minotauroszon nyert győzelem fe-
letti örömben elfelejtettek fehérrel fel-
cserélni. Meghatottan hallgatjuk az ava-
tott vezető szakszerű előadását az épít-
mények koráról, mestereiről, történetei-
ről, anyagáról, méreteiről, de érezzük,
hogy minden tudós-magyarázat fölött áll
az, amit ez az építmény önmagáról be-
szél: az emberi géniusz csodálatos alko-
tásokra képes. A város középpontjában
áll a Stadion. Fehér márványból készült,
fejedelmi bőkezűséggel 1895 és 1906 kö-
zött. Averof alexandriai görög építette,
akinek szobra a bejáratnál áll. A régi
Stadion helyén épült, amelyet időszámí-
tásunk előtt 330-ban Lykurgos létesített.
Itt tartották 1906-ban a felújított olym-
piák első verseny játékait. 60 000 ember
befogadására alkalmas, hófehér márvány-
stadion, az építőművészet remeke. Méltó
hely az olimpiai játékok felújítására,
méltó annak magasztos eszméjéhez.
Erdős vidéken van az a mintegy 40 kilo-
méter út, melyet Miltiádesz fegyveres
hírnöke i. e. 490. szeptember hó 10-én
egyfolytában futott meg. Hírül hozta a
győzelem hírét, s utána holtan rogyott
össze. A marathoni futások megrende-
zésében azonban emléke ma is él, hirdeti
a hősök hazaszeretetét, örök dicsőségét.
Olimpia egyike a görögség legcsodálato-
sabb helyeinek. Szelleme él a mai mo-
dern olimpiákon. Az összetartás eszmé-
jében egyesíti erejét, lesz naggyá és ha-
talmassá. E szerepében leghatalmasabb
minden emberi intézmény közül. Nyelvi,
faji, vallási különbözőségen túl egyesíti
az embereket.
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Utunk állomáshelyei: Mykéne, Argos,
Epidaurosz, Delphoi, Korintosz, Salamis,
s a csodálatosan szép tengeri utak. Talál-
koztunk a hajó fedélzetén görög embe-
rekkel. Kedvesek, barátságosak, rokon-
szenvesek. Elmondják, hogy az ország
a szőlőből, olajbogyóból és dohányból él.
Rengeteg a munkanélküli. A nők nem
dolgoznak, nincs számukra biztosítva a
munka lehetősége. Naphosszat állnak a
tereken az emberek szerszámaikkal az
esetleges munkalehetőség reményében.
Mesélik, hogy 10-évenként van itt hó, s
akkor ez országos szenzáció. 3000 éves
pénzük van, a drachma, vásárló értéke
azonban igen szegényes. Számunkra tel-
jes szokatlan a vásárlás során divatos
alkudozás. A Korintoszi csatorna magyar
építőjéről, Türr Istvánról is szólnak. Tud-
ják, hogy magyar volt. Ismerik a ma-
gyarországi eseményeket, vezetőink ne-
veit. Országunk építő munkája, sikere
reménységgel tölti el őket. Utunk tovább
visz. Szűk, hűvös völgy után az Olym-
posz. Homérosz görög író a nagy, a ha-
talmas, a nagyon havas, hófödte, tündök-
lő, sokormú hegyről ír.

A Homérosz által megírt, megénekelt
„örökös derű" igaznak látszik, mert a
felhők békésen megülnek a hegy dere-
kán, az ormok merészen és tisztán nyúl-
nak fel az égboltozat végtelen kékjébe.
Ahogyan közeledünk, egyre magasabb,
egyre félelmetesebb. A régiek csakugyan
nem képzelhettek méltóbb lakhelyet
isteneik számára. Csodaszép, regényes
hely ez! Lent a mélységben rohan a fo-
lyó. A folyó mellett nagyon szép liget.
S mintha a régi világ újra megjelenne
ebben a ligetben. Az egymásba fonódó
ágak rejtelmes homályában a szép folyó
felett ott susognak Ovidiusz kedves ver-
sei, és megelevenedik az ismert történet.

Ott díszlik a babér most is a folyó part-
ián és sötét lombjai között mintha lát-
nánk futni a csodálatosan szép nimfát s
nyomában az utána kapó, őt ölelni akaró
márvány isten fehér alakját. A folyó hab-
jai pedig tovább zúgnak a tenger felé s
mesélik az örök, szép mesét a múlt, a
jelen és a jövő egymást szüntelenül váltó
nemzedékének.

Utunk véget ért. Szép volt, tanulságos,
felemelő. Nem lehet elfelejteni.

Sáfár László
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II.

A római olimpia földjén

IBUSZ társasutazás keretében lehető-
ségem nyílt arra, hogy a XVII. Nyári
Olimpiai Játékok idején 6 napos láto-
gatásra eljussak Olaszország fővárosába
— Rómába. Róma nevezetességeinek és
magának az Olimpiának a megtekintése
két olyan esemény, amelyről külön-külön
is köteteket lehetne írni. Az ott látot-
takról néhány érdekességet, személyes
élményt szeretnék bemutatni.

IL 18-as repülőgépünk pontosan két
órai út után az Olimpia megnyitásának
időpontjában ért Róma — az örök város
— fölé, és már akkor megcsodálhattuk
— igaz, hogy csak madártávlatból — a
régi műemlékeket, amelyek kiemelked-
nek a Tiberis parti fővárosból. A Forum
Romanum, Colosseum és a gyönyörű
sportlétesítmények, az Olimpiai-Stadion.
Márvány-Stadion, Flaminió-Stadion, ahol
az olimpiai játékok lezajlottak, amelye-
ket az újságokból, rádióból, televízióból
a magyar közönség is jól ismer.

Nekem már akkor feltűnt, s római sé-
táim alatt be is igazolódott, hogy e majd-
nem kétmilliós világvárosban ipari üze-
meket nem lehet látni. Mint később meg-
tudtam: Olaszországban az ország ipa-
rának termelését 96,7%-ban a kisüzemek
és a kézműipar adja, és nagyobb üzemek
csak az ország északi részén vannak. Ez
a tény eléggé szokatlan nekünk, akik
hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy itt-

honi utazásaink során itt is, ott is hatal-
mas ipari létesítményeket látunk.

Feltűnő az, hogy igen sok, néhány al-
kalmazoltal dolgozó kisüzem és főként
kézműves van Rómában is, és az egész
város tele van — még a legkeskenyebb
utcák is, mert bizony itt nem ritka a
3—4 méteres utca — üzletekkel. Az üz-
letek nagyrésze azonban eléggé messze
jár a mi kereskedelmi vállalataink szép
és modern üzleteitől. Egy viszonylag
szűk helyiség, hegyén-hátán az áruval, az
áruk kirakva az ajtóba, vagy felaggatva
az ajtófélfára, ez jellemzi az olaszországi
üzleteket. Itt még a főutcán, a Via del
Corson, mely a budapesti Váci utcának
felel meg, sem sokkal különb a helyzet.
Igaz, hogy itt már találunk egy-két na-
gyobb üzletet is. Itt van pl. a Stanga
magazin, mely a mi állami áruházaink-
hoz hasonlít.

Az üzletek körül igen sok az ún. ,,Bar".
Ezekben kávét, hűsítő italokat, süte-
ményt lehet kapni. A mi kis cukrászdá-
inkhoz hasonlít legjobban, csak azzal a
különbséggel, hogy az üzlet olyan kicsi,
hogy bent leülni nem lehet. Ezen úgy
segítenek, hogy az üzlet elé két-három
kis asztalt — megfelelő székekkel — ki-
tesznek, és aki pihenni akar, ide leülhet
és elfogyaszthatja kávéját és hűsítő ita-
lát. Érdekesség, a presszókávét mindenütt
férfiak főzik, és meg kell mondani, igen
jól.

A kereskedelemről beszélve önkéntele-
nül az életszínvonal kérdése jut eszünk-
be. Rövid idő alatt nem lehet ilyen bo-
nyolult kérdést megvizsgálni, és első-
sorban nem is ezért mentem ki. A szá-
mok sem mutatnak meg mindent. Min-
denesetre kijelenthetem, hogy a mi élet-
színvonalunkat nyugodtan össze lehet
hasonlítani az olaszországi életszínvonal-
lal, és ebben az összehasonlításban nem
maradunk alul.
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Ahogy módomban állt érdeklődni, egy
jól dolgozó szakmunkás havi keresete 40
—60 000 líra körül van. Hadd tegyek közbe
itt is egy érdekességet, azt, hogy mikor
megmondták a szakmunkások keresetét,
megkérdeztem, hogy milyen szakmabeli
szakmunkásról van szó, akkor nem a mi
gondolkodásunknak megfelelő szakmun-
kásra — esztergályosra,' lakatosra aszta-
losra stb. gondoltak, hanem pincérre,
sofőrre, tehát azokra, akikből Rómában
a legtöbbet lehet találni.

Maradjunk azonban az életszínvonal-
nál. Egy jó „szakmunkás" tehát vehet a
havi keresetéből, ha egy dologra fordítja:

Olaszországban:
2,5 öltöny ruhát
8 pár cipőt,

20 db inget,
100 ebédet,

Magyarországon:
2 öltöny ruhát,
6 pár cipőt,

20 db inget,
120 ebédet,

150 db mozijegyet, 400 db mozijegyet,
250 doboz cigarettát. 600 dob. cigarettát.

Mindkét helyen azonos minőséget vettem
figyelembe.

Csak egy néhány áruféleséget soroltam
fel, ehhez még hozzá szeretném tenni
azt, hogy magasak a lakbér költségek, a
dolgozók fizetésének 25" n-a és a helyi
közlekedés költségei. Az autóbuszokon,
trollibuszokon, villamosokon átszállójegy
nincs — csak vonal. A vonaljegy magyar
pénzbe átszámított ára napszaktól füg-
gően 1 Ft-tól 2 Ft-ig terjed. Drágák a
hüsítőitalok is, pedig ebből, tekintve,
hogy a hőség igen nagy, sokat fogyaszta-
nak. Ebből az összehasonlításból is lát-
hatjuk, hogy nálunk valamivel jobban
ki lehet jönni a fizetésből, mint Olasz-
országban. Nem is beszélve arról, hogy
az állandó munkalehetőség sincs ott biz-
tosítva. Igen kíváncsi lennék most én is
arra. hogy mi történt azzal a sok ezer
emberrel, akik csak az olimpia idejére
voltak alkalmazva.

Az olaszok igen kihasználják a nagy
idegenforgalmat. Az egyik tájékoztató-
ból hallottuk, hogy 1959-ben 17 millió
külföldi látogatója volt Olaszországnak.
Ebben az évben — tekintettel az Olim-
piára — ez a szám még növekszik.

Az árak nincsenek megszabva, mint
nálunk, hanem szabad alku tárgyai. így
gyakran előfordul, hogy ugyanaz az áru
ára között 50—60, de még 100%-os el-
térés is van. A mi penziónkban is szám-

talanszor előfordult, hogy étkezés alkal-
mával egy-egy turista lelkendezve újsá-
golta, hogy milyen olcsón sikerült neki
egy-egy ajándékot beszerezni, csak akkor
lepődött meg, mikor egy másik viszont
megmondta, hogy ő ugyanazt az árut
még olcsóbban vette meg.

Hiányos lenne a beszámolóm, ha nem
foglalkoznék Róma nevezetességeivel.

Rómában igen sok múzeum, képtár,
palota, templom, kút és a régi római idők-
ből származó épület, rom van. Igen
szokatlan, de mégis megkapó, hogy a mo-
dern, új épületek között itt is, ott is régi
történelmi romokat, vagy román, gótikus,
renesszánsz és barokk stílű épületeket lá-
tunk. Igen érdekes az 1950-ben épült
Termini pályaudvar modern épülete.
Teljesen sima homlokzata tiszta fehér
márványból és üvegből van. Előtte védő-
ponyvára emlékeztető kiugró tető. A pá-
lyaudvar épületének területi elhelyezke-
dése teljesen szabálytalan. Közvetlenül
mellette láthatók a Servius Tullius-féle
ókori városfal maradványai. Azért épült
asszimetrikusan, hogy az ókori történelmi
ereklye megmaradhasson.

Városnézéseim ideje alatt talán leg-
inkább megcsodáltam a Colosseumot.
Ennek a hatalmas méretű, elipszis alakú
épületnek az építését még 72-ben kezd-
ték el, és 8 év alatt építették fel. 4 eme-
letes, 57 m magas. Az újabb kutatások
szerint a Colosseumban — hivatalos ne-
ve Amphitheatrum Flavium volt — 50 000
néző számára volt hely. A nézőtér három
részre oszlott, alul ültek a nemesek, kö-
zépen a római polgárok, a legfelső rész
a nép számára volt fenntartva. A 3 m
magas emelvényen volt a császári pá-
holy, itt foglaltak helyet a szenátorok,
papok is. Ma már csak romjai láthatók,
de hatalmas méreteivel ma is lenyűgözi
nézőjét.

Nem kevesebb érdeklődésre tarthat
számot a fórum közepén emelkedő Tra-
janus oszlop. 40 m_ magas, 19 hatalmas
márványtömbből álló oszlop, amelyen
200 m hosszú spirálalakú dombormű örö-
kíti meg Trajanus császár Dácia ellen
viselt hadjáratait. A domborművűn 2500
alak látható, az egész olyan, mint egy
,.antik képeskönyv", amely alul a csá-
szár indulásával kezdődik, majd a Dunán
való átkelés után különböző haditetteit
mutatja be. Ha arra gondolunk, hogy ez
az oszlop 113-ban, tehát majdnem 1900
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évvel ezelőtt készült el, önkéntelenül is
tisztelettel tudunk azokra visszaemlékez-
ni, akik felállították és a dombormuvet
rávésték. Az oszlop tetején Szt. Péter
szobra áll, melyet 1587-ben helyeztek rá.

Meg kell még emlékeznem a Pantheon-
ról, amely az antik Róma legépebben
maradt emléke. I. e. 27-ben épült. Pogány
templom volt, amelyből később az isten-
szobrokat eltávolították és keresztény

oltárokkal pótolták. Külseje azelőtt más
lehetett, de 80-ban leégett és Hadrianus
császár építtette újjá, ekkor kapta kerek
alakját és híres kupoláját.

A 2000 éves város sok-sok látnivalója,
emléke és élménye kívánkozik még tol-
lam hegyére, de ez a néhány mozaik is
ízelítőt ad ezernyi szépségéről.

Soós István
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