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Szolnok megyei orvosok tudományos
működése I. (1962) és II. (1963)

A két kötetes könyv az 1962-ben és
1965-ban Szolnokon tartott „Orvosi Na-
pok" tudományos előadásainak gyűjtemé-
nye. Az összesen 511 oldal terjedelmű, két
kötetben 92 előadás anyaga szerepel bősé-
gesen illlusztrálva. Az előadók közt a me-
gye minden egészségügyi intézményének
orvosai szerepeltek a főorvosi kartól a má-
sodorvosokig. A gazdag tematika az orvos-
tudománynak úgyszólván minden terüle-
tére kiterjed, az elméleti vonatkozásoktól
a klinikumig, a feldolgozás módja pedig a
referátumszerű összefoglalástól a kazuisz-
tikai közlésig szintén igen változatos.

Az első kötet anyagában, vagyis az első
Orvosi Napokon a témák válogatás nélkül
szerepeltek. Ez a tény kitűnő alkalmat
nyújt annak a megállapítására, hogy a me-
gye orvosai az orvostudomány legkülön-
bözőbb területein a legkorszerűbb ismere-
tekkel rendelkeznek, felkészültségük elmé-
leti vonatkozásban kitűnő, a világ- és ha-
zai tudományos irodalomban jártasak,
eredményeik, gyógyító munkájuk kiemel-
kedő.

A második kötet a Korányi Frigyes em-
lékének szentelt 1963. évi Orvosi Napok
anyagát tartalmazza. A tematika már kö-
rülhatárolt. Részben a tüdőgyógyászat és
tuberkulózis, részben pedig az erek patho-
logiájának területén mozgó előadások
hangzottak el és az előadók közt a vonat-
kozó témák néhány hazai kiválósága, mint
meghívott szerepelt, de kivette részét az
Orvosi Napok sikere érdekében a megye
orvosi kara is.

Nehéz lenne és nagyon sok helyet fog-
lalna el, ha a két „Orvosi Napok" előadá-
sait sorra véve kísérelnők meg azok külön-

külön értékelését és ismertetését. Nem mu-
laszthatjuk el azonban, hogy az „Orvosi
Napok" jelentőségét ne értékeljük. Első-
sorban a résztvevő orvosi kar számára je-
lentenek ezek a tudományos ülések olyan
fórumot, amelyen tudásukat, eredményei-
ket, felfogásukat, széles körben közzé te-
hetik. Ezzel egyrészt a tudományos kritika
lehetőségei nyílnak meg, másrészt olyan
gazdag tárháza tárul fel a legszélesebb
körű tudományos anyagnak, amelyhez a
mai szükségszerű szakosodás időszakában
így és együtt szinte lehetetlen egy ember-
nek hozzáférni. Nagy lehetőség nyílik ezen
túlmenően mások munkájának adatain ke-
resztül olyan új gondolatok ébredésére,
amelyek nyomán és a véleménycserék
eredményeképpen a tudomány újabb lépé-
sekkel juthat előre. Nem kis jelentősége
van az „Orvosi Napok"-nak a fiatal or-
vosnemzedék nevelésében, különösen ab-
ban az értelemben, hogy a „vidéki" beosz-
tástól, munkától való idegenkedés legfőbb
indokát, a „vidéki elszigetelődés", „cl-
ásottság" érzését szünteti meg. Közvetlenül
bárki lemérheti, hogy a vidéki orvos, akár
kórházi eü. intézeti, akár körzeti beosztás-
ban dolgozik, ha képességei megengedik
és ambíciója van, éppúgy végezhet tudo-
mányos munkát, éppúgy érdeklődhet tudo-
mányos és modern gyakorlati problémák
iránt, mint a nagyvárosok orvosai. Az or-
vosi továbbképzés legkiválóbb és legmeg-
győzőbb formájának tekinthetők az „Or-
vosi Napok", amelyek ugyanakkor köze-
lebb hozzák egymáshoz a különböző orvosi
szakok művelőit.

Végül szóljunk néhány szót arról is,
hogy az „Orvosi Napok" viszonylag zárt,
szakmai rendezvények, de az a tény, hogy
az ott elhangzottak nyomtatásban is meg-
jelentek, széleskörű nyilvánosságot bizto-



sít a tudományos anyagnak. Itt elsősorban
arra célzunk, hogy az „Orvosi Napok"
megrendezését lehetővé tevő Szolnok Me-
gyei Tanács V. B. támogatása nemcsak
közvetlenül a megye orvosai számára je-
lentett komoly segítséget, hanem a megye
illetékes szervei és a nagyközönség szá-
mára is dokumentálja az ott működő
egészségügyi intézmények és az orvosok
kiváló, korszerű és eredményes működését.
Külön ki kell emelnünk, hogy az „Orvosi
Napok" anyagát tartalmazó két kötet nem-
csak tartalmával, hanem külső kiállításá-
val, elsőrendű papírjával, nyomdatechni-
kájával, szerkesztésével is kiemelkedő mó-
don igazolja mindazok optimizmusát, akik
közvetlen munkájukkal és részvételükkel,
vagy erkölcsi és anyagi támogatásukkal az
„Orvosi Napok"-at megszervezték, azok
anyagát ilyen reprezentatív formában meg-
jelentették. Mindazok, akik ezt a munkát
elvégezték, jó szolgálatot tettek az orvo-
soknak, az egészségügynek és dolgozó né-
pünknek.

DR. KISZELY GYÖRGY

Pas á pas — Lépésről-lépésre
Élmények, vázlatos feljegyzések
a francia népművelés területéről

Ezt a címet viseli annak a szövetségnek
a folyóirata, melynek két hétig voltunk
vendégei Franciaországban. Házigazdánk
a Fédération Francaise de la Maison des
Jeunes et de la Culture hívott meg ben-
nünket, hogy ismerkedjünk meg a francia
népművelő kollegák munkájával; a műve-
lődési házak belső életével és szervezeté-
vel, népművelők továbbképzési rendjével
és módjával, a szövetség irányító tevé-
kenységével, bebarangolva Párizst, beutaz-
va Normandia jó részét, meglátogatva a
Renault-gyár egyik üzemegységét. A láto-
gatás óta több mint egy hónap telt el, és
most, hogy újra végigjárok az élmények és
a tapasztalat útján, lépésről-lépésre hala-
dok, persze azzal, hogy egy-egy alkalom-
mal 50-100 km-t is meglépek - emléke-
zetben.

Paris — rue d' Indy
Az első és legfontosabb lépés - a meg-

érkezés. Kellemes, baráti fogadtatás és

amikor Trichot úr, a Fédération szellemi
irányítója köszöntőjében francia szellemes-
séggel, hangjában bujkáló iróniával ecse-
teli a két ország - mármint a francia és a
magyar - történelmének kapcsolódó és
érintkező pontjait, a stílusosan felröppenő
évszámok, uralkodók mögött mindannyian
érezzük, hogy másról van szó. Monsieur
Trichot eszmefuttatása közben keresi ben-
nünk, most érkezettekben a leendő baráto-
kat. (Van akit már személyesen ismer kö-
zülünk, én most hallom először.) Mind-
nyájan tudunk arról, hogy Fédération ko-
moly munkába kezdett, az ügy, amelyért
fáradozik, nagy és megvalósításához ha-
szonnal jár minden jótanács, bíráló észre-
vétel, vagy egy-egy okos tapasztalat. A
francia népművelés hosszú ideig tartó egy-
helyben topogás után az utóbbi években
komoly lendületet vett. Ezt mutatja az is,
hogy az állam fokozottabban részt vesz
anyagi fedezetek előteremtésében. Pl.: az
1961-es júliusi programtörvény az elkövet-
kezendő időre 1961—65-ig 630 000 000 új
frankot szavaz meg népművelési célokra.

Igaz, ma még a népművelés több vágá-
nyon fut, de a legszélesebb vágány az,
amelyiken a vendéglátó szövetség szerel-
vénye halad. A most megindult és erőtel-
jesen fejlődő mozgalomban oroszlánrészt
vállalt a szövetség (művelődési házak)
rendbehozatalával, új házak építésével,
tervekkel, népművelők tervszerű képzésé-
vel. Éppen a szövetség ösztönzésére ma
már egyre több község, város jelentkezik
művelődési ház építésének igényével. Je-
lenleg mintegy 500 ház gondja-baja sűrű-
södik egybe a szövetség központjában és
ez a szám a közeljövőben még rohamosan
növekedni fog. Növekedni, mert sürgeti az
idő, s mert az időt Monsieur Trichot és
munkatársai is sarkantyuzzák.

Vincennes
Szálláshelyünktől szinte egy lépés. A pá-

rizsi ember bizonyára azt mondaná, átug-
rom Vincennes-be, és ez is lenne a találó,
hiszen ez a kb. 50 000 lakosú külváros
Párizs keleti részét alkotja. Igaz ugyan,
hogy csak az utóbbi időben csatolták a fő-
város testéhez, ma azonban már teljesen
egybenőtt azzal. - Ha a látogató külvárosi
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jellegű utcáit járja, aligha gondol arra,
hogy történelmi nevczctességű helyen jár.
A kezeügyébe kerülő útikalauz azonban,
amiről vendéglátó gazdáink soha nem fe-
ledkeznek meg (ez is népművelés) azonnal
a történeimi múltra terelik a figyelmet.

Bár csábít az egykori kastély (egy része
ma is áll) és a hajdani erdőség gazdag és
varázsos históriája, mégis a művelődési
ház palotája felé indulunk. Ez az 1961-ben
épült ház ezúttal jobban érdekel bennün-
ket, mint a királyok és főhatalmasságok
ittartózkodásának jelentős vagy kevésbé
jelentős eseménye, ugyanis itt a ma francia
embere után kutatunk, főképpen a fiatalok
élete érdekel bennünket, hogyan élnek,
mivel töltik szabadidejüket és így tovább.

A művelődési ház - említettem - élet-
korát tekintve eléggé fiatal és mégis res-
pektje van. Ugyanis az újonnan építendő
házak prototípusaként emelték. Modern
vonalú, egyszerű külsejű épület, elől a fő-
bejárat üvegből képezve, és ha az ember
csupán csak az ajtó előtt halad is el, már-
is az az érzése támad, mintha bent járna.
A külső és a belső világ ez a láthatatalan
egybeolvadása az átlátszó, üvegfalnak kö-
szönhető. Belépünk és tágas aulában va-
gyunk. Kiképzése és világítása révén bár-
mikor alkalmas kamarakiállítások rende-
zésére. (Ezúttal a képzőművész-kör, a
Nabis 63 vezetője, Francois Lavin állította
ki műveit.)

Hasznos, szépen komponált, esztétikus
foyer, a belépőnek kellemes fogadtatás. A
földszinten, azazhogy egy fél emelettel fel-
jebb fiatalok bálja (töményszcsz nélkül)
önkiszolgáló étterem és az étterem szom-
szédságában televíziós szoba, ahol akár ét-
kezés közben is lehet televíziót nézni. (Az
étteremben kedvezményes áron naponta
400 vendég étkezik.)

Az első emeleten rögtön a 60 fős zene-
termet találjuk. Aztán kisebb szobák kö-
vetkeznek, tanulószobák. Itt kapnak helyet
a tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és az
egyéb összejövetelek. A város más szövet-
ségei is gyakran tartják összejöveteleiket a
négy szoba valamelyikében. Ugyanezen a
szinten kapott helyet a könyvtár, a világos,
csupa-ablak olvasóterem. Irodahelyiségek

egészítik ki mindezt és egy kiállítási té-
rem. Az alagsorban találjuk a tágas torna-
termet, a képzőművészek mintázó műhe-
lyét a fotósok laboratóriumát, s legvégül
„a saunát" a fürdőt. Színházi estek, mozi-
előadások céljára a 230 férőhelyes tökéle-
tes felszerelésű nagy terem szolgál. Az
egyik szárnyában - meglepetésre - vendég-
és lakószobák találhatók. Kissé különös-
nek tűnik számunkra a ház ilyen fajta két-
arcúsága. Étterem, bár, szállás, ugyanak-
kor kultúra, művelődés, gimnasztika. Más
szempontból nézve azonban be kell valla-
nunk, itt olyan egység szerkezetbeli meg-
teremtéséről van szó, melyet maga az élet
produkál és követel meg. Csakhogy en-
nek ellenére elgondolkoztató: vajon az ét-
kező vendégeknek kultúrétvágyuk is van?
és azt ugyanitt, ebben a házban elégítik
ki?

A Vincennes-i művelődési ház beosztása
szerkezete alkalmas keret lehet minden-
fajta kultúréhség kielégítésére. .. még ak-
kor is, ha francia barátaink szerint ez még
nem az igazi.

Rouen

Párizs és a tenger fele útján. Egy kicsit
főváros, Franciaország egyik legszebb vi-
dékének, a sokat megénekelt Normandiá-
nak központja. Párizsból érkezve és a vá-
ros középpontja felé igyekezve kocsink a
Szajna partján halad. A békés Szajna itt
már hatalmas, megduzzadt, végig a part
mentén beláthatatlan hosszúságban óriás-
daruk ácsingóznak és tengerjáró hajó-óriá-
sok várakoznak. Az óceánt ugyan még nem
látni, de a hajók már idáig hozzák a ten-
ger szagát, és gyomrukban innen viszik
szerte a világba a francia gabonaféléket.
Rouen tengeri kikötő a Szajnán.

Ugyanakkor szűk kis utcáiban az eme-
letes faházak szinte egymáshoz hajolva a
középkor hangulatát őrzik. Közülük nem
egy még a XV. századból való. A Vieux
Marché tere (Öreg Piactér) maga egy da-
rab történelem. Minden köve beszélni
tudna, vallani, de különösképpen az, ame-
lyiket az utókor tisztelete körül is kerített.
Itt állott az orleansi szűz, Jeanne d' Arc
máglyája. A szemközti ház falán emlék-
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szobra, körülötte állandóan friss virágok.
Öreg Piacteréről a művelődési ház igaz-

gatója kalauzolásával egyenesen a De
Gaulle nevét viselő térre indulunk. Itt áll,
azaz hogy itt kapott helyet 1957 óta a tér
egyik patinás XVIII. században épült ho-
teljében a fiatalok és a kultúra háza. Mi-
lyen élet folyik a falakon belül? A lépcső-
házban számok, grafikonok. Szemléletes fi-
gurák mutatják, hogy 10 év alatt három-
szorosára nőtt a ház látogatóinak száma.
Szemben a látogatók, tagok szociális fog-
lalkozásbeli megoszlása: 30 százalék mun-
kás (férfi, nő), 32 százalék alkalmazott és
risztviselő, 34 százaléka tanuló és 4 száza-
léka egyéb. Az emelkedő grafikonok már-
már megnyugtatnak, de az igazgató rövid
kommentárja arról a beismerésről tanús-
kodik, hogy korántsem elégedett (Rouen-
nek 275 000 lakosa van, a háznak 3000 tag-
ja és látogatója). Pedig a ház irányítása
olajozott gép működéséhez hasonlít.

Az igazgató mellett működő művelődési
házi tanács (társadalmi vezetőség) 27 tagja
szorgalmasan tevékenykedik. Az igazgató-
val egyetértésben valójában ők irányítják a
ház mindennapi életét. A ház elvi irányí-
tását a Consiel d' Administration (igaz-
gató-tanács) végzi.

Tagjai: maga a polgármester, vagy he-
lyettese, a népművelés területi felügyelője,
a szövetség által delegált egyének, a ház
igazgatója, és a ház közgyűlése által vá-
lasztott tagok. Az igazgató-tanács összeté-
tele a legjelentősebb garancia arra, hogy
mind szervezeti, mind pénzügyi és egyéb
kérdésekben a ház élete rentábilis legyen.

Milyen kérdés foglalkoztatja a ház ve-
zetőit? Elsősorban egyéni érdek, vagy a
közérdek problémája az ifjúság életében.
A művelődési ház érdekes nevelői mód-
szert alkalmaz a kérdés pozitív megoldá-
sára. Elsősorban az a törekvése, hogy
megízleltesse az ifjúsággal a közös csele-
kedet ízét, - egy hasonlattal élve - „adj
egy kínainak halat, táplálékot adsz neki
egy napra, de tanítsd meg a kínait halász-
ni, egész életére adsz neki táplálékot" elv
értelmében. Mindezt fehér asztal mellett
hallgatjuk, többünknek azonban már azon

jár az esze, vájjon mi idehaza hogyan is
állunk „a horgászás mesterségével?"

Francia népművelési plakát

Reggel indulunk tovább, az óra nyolcat
mutat, de még mindig sötét van, mintha
nem akarna kivilágosodni. Mögöttünk az
olajfinomító magasra lobbanó rőt lángjai,
az utcák pislogó lámpái, előttünk a szür-
keségből lassan kibontakozó Normandia,
Maupassant parasztjainak hazája.

Honfleur

Itt érjük el a tengert. Csendes tenger-
parti kikötővároska, az Atlanti-óceán part-
ján. Egykor mozgalmas történelmi hely,
különösen a százéves háborúk idején. Ma
halászok és hajósok városa. Csak Balas.-i
érezhetett hasonlót, mint mi, amikor a ten-
gert néztük. Hűvös szél fújt a tenger felől
és a partvidéket várakozó csend ülte mer;.
Néha távolról egy-egy hajókürt vonítá a
érkezett a partra, aztán csend. A parton
kék overálba, csoportokba verődött halá-
szok, hajósok. Csupa várakozás mindenütt.
- Apály van.

Egyébként Honfleur maga is egyetlen
múzeum, Egy utcai táblácska hivogatására



az egyiket meglátogatjuk. Csodálatos gaz-
dagsága a normandiai viseletnek és élet-
anyagnak.

Trouville-Deauville
Kisvárosok tovább a tengerpartján, de

a nagyvilági élet középpontjai. Nyáron
tíz- és tízezrek keresik fel, most azonban
itt is üres minden, a hatalmas homokpart
kihalt, a parton a játékkaszinó zárva, mi
megmártózunk a vízben, amelyik egyre kö-
zelebb ér hozzánk, a hullámok szaporod-
nak és egyre fürgébben iramlanak a part
felé, felénk. - Ez már a dagály.

Lisieux
A háborútól sokat szenvedett város.

Csaknem teljesen elpusztult, de hamaro-
san újratámadt, él. Ezt bizonyítja modern
szerkezetű és külsejű művelődési háza.
Ebédkor érkezünk s tele van fiatalokkal.
Ügy mozognak, jámak-kelnek, mintha ott-
hon lennének.

Chateau de Loire

Nagyobb pihenő normandiai utunk so-
rán. Ez a városka járási székhely, Fran-
ciaország kertjének szélén, változatos vi-
dék, nyugodt és kellemes klímával, az al-
mafák, a szőlőtők, a pincék vidéke, a jó
borok hazája. A művelődési házban az
igazgatótanács és a ház vezetősége együtt
vár bennünket.

Köszöntéskor már a magyar és a fran-
cia népművelők barátságára ürítjük a po-
harakat. A mellettem álló helyi kalapos-
mester szenvedélyesen magyarázza, hogy
ez a ház mindenki közös munkája, amikor
épült, résztvett az építésben a tanító, az
iparos, diákok, még az orvos is. Az egyik
ajtóra mutat, mely az orvos kezemunkája.
Néhány perc és aztán ki-ki merre a műve-
lődési házban. Én az amatőr fényképészek
összejövetelére nyitok be. Színes felvétele-
ket vetítenek vászonra, melyet a klub tag-
jai készítettek és a vetítés közönsége, a
klub-tagok és hozzátartozóik közös mun-
kával bírálják el, melyik az est legsike-
rültebb versenyképe. Egy-egy kép vetíté-
sekor heves vitába keverednek, fennhan-
gon érvelnek. Alkotó jellegű együttműkö-

dés, művészi ízlésre-nevelés kollektív for-
mában. És ahogy a tagokat nézem, egyben
játékos szórakozás. Három órán át verse-
nyeznek egymással a képek, míg végül ki-
kerül a győztes, egy modern kompoziciójú,
arányos szerkezetű falrészlet.

A lenti teremben a ház igazgatója
Casamajou vezeti a kerekasztal-beszélge-
tést. Szinte kérdeznünk sem kell, ő maga
kérdez, vitatkozik, élénken, nyugtalanul -
déli származású, temperamentumos egyéni-
ség. Ami legtöbb gondot okoz neki az,
hogy a felnőttek közül még sokan nem ér-
zik sajátjukénak, főként a parasztok, akik
bizony - vallja be szomorúan - jelenleg
igen szűk praktika alapján csipegetnek a
kultúrából. Nagyon elkelne részükre az ál-
talános műveltségi színvonal emelése. Dc-
hát - és széttárja a karját - mit tehetünk
addig, amig nem tesszük érdekeltté őket?
De a küzdelmet nem adjuk fel! Maguk-
nak könnyebb - mondja -, mert maguk az
állam édes gyermekei, de mi még mindig
egy kicsit mostohái vagyunk. Itt van pl. a
támogatás, iooo frankot kapunk és 2000
frankot fizetünk vissza adó címén. Nem
könnyű - és most kimondja azt a szót,
amelyet ő maga is varázsszónak tart -, de
hinni, bízni kell abban. Amire vállalkoz-
tunk.

Ezalatt már a kórus is befejezte próbá-
ját, Bartók egyik művét tanulják. Mi is bú-
csúzunk, néhány pillantás még a rögtön-
zött, de mégis nagyon szép magyar kiál-
lításra. Aztán lefekvés, de kezembe kerül
a díszes programfüzet, melyet a művelő-
dési ház nyomtatott számunkra. Az első
oldalán: „Minden jót kívánunk az összes
hazai Magyaroknak".

- Ügy éreztem, Chateau de Loirc-ban
már ismernek bennünket.

Tours
Egyenesen a városi könyvtárba me-

gyünk. A könyvtár újjáépített palotája az
Anatolc Francé téren áll. A második vi-
lágháborúban a könyvtár is elpusztult, de
teljesen újjáépítették a régi tervek szerint.
Az alagsorban értékes dokumentumok,
könyvritkaságok, a földszinten hatalmas
szabad-polcos kölcsönző, az emeleten kata-
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lógus és olvasó, majd kiállítási terem,
melyben ezúttal Anatole Francé emlékki-
állítás van, még feljebb előadóterem. A
kölcsönzőbe menet a folyosó két oldalán
érdekes és megkapó kiállítás. „50 éve tör-
tént" címmel. Egykori sajtó és könyvdo-
kumentumok láthatók a vitrin alatt, pon-
tosan, napnak megfelelően. Aztán a köl-
csönzőben a Hónap témája című könyv-
kiállítás. Minden hónapban egy-egy újabb
témát választ - mindennapi témát termé-
szetesen - a könyvtár és összegyűjtve kiál-
lítja mindazokat a könyveket, folyóirato-
kat és egyéb kiadványokat, melyek a meg-
jelölt témakörhöz kapcsolódnak.

A gyermekkönyvtár? Egyik sarokban a
bélyeggyűjtők vacka, a polcokon könyvek
közvetlen társaságában biológiai, földrajzi,
kémiai polckiállítások, gyermekcsoportok
gondozásában. Balra nyílik a vetítőterem,
melynek gazdag programjában kicsinyek
számára mesedélutánok, vetítések, dalos
délutánok szerepelnek, a felnőttek számára
lemezdélutánok és vetítések.

Külön megragadja a figyelmünket a köl-
csönző egy félreeső csendes sarkában álló
hamúszürkc színű bőrfotelok, a fejmagas-
ságban fülhöz illeszthető hallgatók, nagy-
szerű lehetőségeként a zenehallgatásra.
Anélkül, hogy a hallgatók egymást zavar-
nák, függetlenül, kényelmesen elhelyez-
kedni a fotelban, élvezheti a klasszikus és
modern muzsikát - ki-ki a saját ízlése
szerint.

A látottak azt igazolták, hogy Tours-
ban szeretik a könyvtárat és a könyvtáro-
sok a népművelést.

Marly le Roy

Lankás táj, festői környezet, talán a mi
Szentendrénkre emlékeztet. Kb. annyira is
van Párizstól. Egyik nevezetessége a neo-
klasszikus stílusban épült kastély, hatalmas
tíz hektáros park közepén. Nevezetessége
onnan van - többek között -, hogy egykor
gazdája volt Toussenel is, Fouric elveinek
odaadó híve, a falanszter-rendszer egyik
alapítója.

Ma nevezetességét mégsem ettől kapja.
1947 óta ugyanis az állam tulajdona, és
legújabban a népművelés munkásainak to-

vábbképzési, illetve képzési központja. A
leendő művelődési ház igazgatók, igazga-
tó-tanulók képzési idejük egy résaét itt
töltik. Ugyanis minden művelődési otthon
igazgatónak két éves képzésben kell részt-
vennie, ha el akarja sajátítani az igazga-
táshoz szükséges képességeket. Akik ide
kerülnek, azokat gondos, körültekintő
munkával választják ki. Kötelező szellemi
színvonal az érettségi színvonala és a je-
löltnek legalább 25 évesnek kell lennie, de
35-nél több nem lehet. A kétéves képzés
folyamán gazdag és változatos program
szerint dolgoznak az igazgató-jelöltek. Va-
lójában csak az első év jelent igazán el-
méleti képzést, a szükséges témakörökből,
a második év már igazgatói gyakorlat Va-
lamelyik, művelődési házban. A képzés so-
rán többször is vizsgát tesznek a jelöltek,
és a bizottságnak van alkalma meggyő-
ződni az igazgató-jelölt rátermettségéről és
komolyságáról. A két év sikeres elvégzése
után kb. havi 900 frank fizetéssel művelő-
dési házat kap az igazgató, s a további
eredményes munka alapján végül kineve-
zik. A kinevezés elismerés. Mikor ott jár-
tunk a ház majdnem üres volt, de kezünk-
be került az a program, mely szerint itt
Marly le Royban dolgoznak. Ízelítőül né-
hány kiragadott témakör. A művelődési
házak élete, szervezete; A sajtó szerepe,
jelentősége; Audio-vizuális eszközök sze-
repe és jelentősége. Képző-, szín-, zene-
művészet. „Élő-könyv"; Vitavezetés mód-
szertana. Ezek csak kiragadott témakörök,
de a témakörön belül is elméleti és gya-
korlati stúdiumok, váltogatva az egyéni és
a közös tanulás különböző formáit. Az az
érzése az embernek, hogy aki átrágja ma-
gát a kétéves tanfolyamon, és sikeresen
debütál a gyakorlati munkában, aligha lest
hűtlen a gyakorlati munkában, aligha les?
hűtlen választott foglalkozásához - hiva-
tásához.

Toussenel hajdanán falanszterről, az it+.
tanuló igazgató-jelöltek ma művelődési
házakról álmodnak.

A Mouffetard utcában

A latin negyed szivében, emeletes há-
zak közé préselve szorong a kivül-belül



öreg, kopott művelődési ház. Ide vagyunk
hivatalosak a párizsi fiatalok chanson-est-
jére. Ha meg akarja ismerni a fiatalok
világát- akkor jöjjön el oda! - szólt az
invitálás. - Ott ültünk hát a nézőtéren -
a falakon a fiatalok rajzai - freskói - já-
tékos, pajzán képzelet gyümölcsei. - Pa-
pírlapokat kapunk - Erre kell írni a beso-
rolást - súgja a barátom - S elkezdődik a
verseny. - Szakállas fiatalember gitárral
(de nem villanyossal), ő az első - a szere-

lemről énekel, saját szerzeményét. - Itt
mindenki csak a maga komponálta dallal
szerepelhet. Taps. A teremben méhkas-
zsongás — a kritika zaja. - Aztán egy vé-
kony lányka - az iskolai élet derűs és ke-
serű mozzanatairól dalol - kellemesen -
aztán ismét egy nyurga fiatalember - óva
inti a hölgyeket: vigyázzanak, mert ve-
szélyben van nyugalmuk, dalával mind-
nyájukat meg fogja hódítani. - És mi hall-
gatjuk, élvezzük, bíráljuk - végül dön-
tünk; a pálma az első számú énekesé. Kol-
lektív élvezet - kollektív gondolkodás -
forró hangulatban. Akik szerepeltek - da-
los kedvből énekeltek - s játékos szenve-
déllyel tették. - Énekesek? - szó sincs ró-
la! - Talán azok lesznek? - Lehet. Már
több neves dalénekes indult útnak erről a
színpadról.

Mindenesetre ezen az estén a Mouffe-
tard-utcai öreg házacska falai áttüzesed-
tek. Ilyen estre minden héten sor kerül
egyszer.

Az utolsó lépés
A búcsú-kézszorítás szívélyes hangulat-

ban a Gare de l'Est-en, de senki sem érzi

közülünk az örökre elválás szomorúságát.
Mindannyian az újabb lépésekre, a követ-
kezőkre, a folytatásra gondolunk, mert
ezek a lépések visznek bennünket egyre
közelebb. . .

Au revoir - intünk vissza a párizsi ex-
pressz ablakából. . .

VALKÖ MIHÁLY

Tények — érvek

Helytörténeti kutatásunk képviselői, az
ismeretterjesztés munkásai, az oktató-ne-
velő munka részesei minden bizonnyal
örömmel üdvözlik azt a kiadványt, amit
az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága
Propaganda és Művelődési Osztálya

„TÉNYEK - Szolnok megye 20 éves
fejlődéséről

ÉRVEK - az 1965. évi feladatok végre-
hajtásához"

címmel jelentetett meg.
A kiadvány egyrészt jó szolgálatot tesz

a tömegek közötti felvilágosító munka te-
rületén, másrészt a megye húsz éves gaz-
dasági fejlődését sokoldalúan - a gazda-
sági-társadalmi folyamatok összefüggéseit,
a megváltozott termelési viszonyok, a kul-
turális forradalom és az életszínvonal lé-
nyeges változásait vizsgálva - jellemzi.

A kiadvány a pártkongresszus határoza-
taira támaszkodva elemzi azokat a kérdé-
seket, amelyeket a kongresszus, mint leg-
átfogóbb fejlődési távlatokat rajzolt meg.
Ilyen szempontból is nagy segítséget nyújt
az anyag a párt politikájának mélyebb,
helyi adatokra támaszkodó elvi megérté-
séhez és népszerűsítéséhez.

A segédanyag a következő fejezetekre
tagolódik:

I. Gazdasági életünk fejlődése húsz esz-
tendő tükrében;

II. A nép jólétének, műveltségének és
politikai öntudatának fejlődése;

III. A Központi Bizottság 1964. decem-
ber 10-i határozatának végrehajtása.

Az első fejezet indító gondolata képpen
gazdasági életünk második világháborús
veszteségeit érzékeltetik a szerzők. Az or-
szágos mutatók mellett megvénk iparának
és mezőgazdaságának fejlődését tükrözik
a bizonyító adatok, A fejezet végén látjuk,



hogy a termelőeszközök társadalmi tulaj-
dona és a népgazdaság tervszerű fejlesz-
tése hogyan tette lehetővé megyénkben is
a gazdasági fejlődés egyenletesen gyorsuló
ütemét.

TÉNVEK
SZOLNOK MEGYE
20 ÉVES
FEJLŐDÉSÉRŐL

ÉRVEK
h l 1965. ÉVI
FELADATOK
VÉGREHAJTÁSÁHOZ

A második fejezetben igen értékes és
konkrét elemzés mutatja be, hogyan váltak
uralkodóvá hazánkban a szocialista viszo-
nyok, s hogyan érvényesülnek a munka
szerinti elosztás elvei. A szerzők meggyő-
ző adatokkal mutatják be, hogy a tulaj-
donviszonyok átalakulása falun azt ered-
ményezte, hogy csökkent a paraszti és a
városi életmód közötti eltérés, s a hagyo-
mányos falusi élelmezési cikkek helyét
hogyan váltja fel a korszerű élelmezés, a
tartós fogyasztási cikkek vásárlása, a kor-
szerű öltözködés stb. Érdekes adatokkal
szolgál a bérből és fizetésből élők átlagos
havi keresetének vizsgálata.

A továbbiakban azt a módszert választ-
ják a szerzők, hogy bemutatják: hogyan
teremti meg a gazdaság szüntelen fejlődése
a megye lakosságának életszínvonala nö-
velésének újabb és újabb lehetőségeit. S az
életszínvonal egész sor döntő elemét: a
takarékbetétállományt, a közoktatást, az

orvosi ellátást, a szociális gondoskodást,
stb. ismerhetjük meg.

A harmadik fejezetben a Központi Bi-
zotság 1964. december 10-i határozatát
részben ismertet, részben pedig végrehaj-
tásának feltételeit elemzik a szerzők.

A VIII. kongresszus kimondja: „Gaz-
dasági tevékenységünk vezérlő elve: a gaz-
daságosság fokozása, a termelékenység
emelése, az önköltség csökkentése." Erre
hívja fel a figyelmet, hogy a legkisebb rá-
fordítással a legnagyobb gazdasági ered-
ményt érjük el. Helyesen mutat rá a ten-
nivalókra. A munka termelékenység eme-
lésének fő útja: a műszaki fejlesztés, a
tökéletesebb termelésszervezés. Különösen
sokat foglalkoznak a szerzők a népgazda-
sági tervezés és irányítás megjavításának
kérdéseivel. Egyre nagyobb figyelmet szen-
telnek a vállalati önállóság kiterjesztésé-
nek, a vállalat gazdasági mechanizmusa
megjavításának.

A kiadvány fő érdeme, hogy dinamikus
szemlélettel követi nyomon gazdasági-tár-
sadalmi életünk fejlődését és a tapasztala-
t®k feldolgozásával segíti jelenlegi felada-
taink megoldását. Nincs túlterhelve sta-
tisztikai adatokkal, de az egész füzeten ér-
7Ódik, hogy a fő mondanivaló (a megye
felszabadulás utáni fejlődése) megállapí-
tá ait gazdag megyei szintű adatok, tények
komoly elemzése, vizsgálata előzte meg.
A szerzők nemcsak elemzést adnak, ha-
nem fontos következtetéseket is levonnak,
s mint feladatokat szabnak meg a gazda-
ságvezetés és tervezés javítására, a gazda-
ságpolitika végrehajtásához szükséges irá-
nyító, tervező és szervező munka tökélete-
sítéséhez.

A segédanyag túlsúlyban lévő érdemeit
elismerve az a véleményem, hogy a téma
gazdagsága és a terjedelem aránya nincs
összhangban.

Éppen a terjedelem által megszabott ke-
retből következik az egyes területek belső
arányainak az eltolódása. Vannak részek,
amelyek csak egy-két mondat terjedelméig
utalnak egyébként fontos kérdésekre, pe-
dig részletesebb fejtegetéssel anyaguk jól
hasznosítható lenne a tömegpropagandá-
ban. Például: a gyáripar fejlődését érzé-
keltető országos adatok mellett a me-
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gyénkben létesült hatalmas üzemek terme-
lési adatai és részesedésük aránya a nép-
gazdaságunk termelésében; a mezőgazda-
sági munka termelékenységének növekedé-
se stb.

A szerény terjedelem szabta meg a szer-

kesztés, a nyomdai kivitelezés lehetőségeit
is. Szívesen láttuk volna a felhasznált ada-
tok grafikonos, diagrammos stb. ábrázolá-
sát, melyekkel a fejlődés sokkal szemléle-
tesebben érzékeltethető.

CSEPPENTŐ MIKLÓS

SZOLNOK MEGYEI REPERTÓRIUM
(1964. okt. 1.—dec. 31.)
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nek. Sz. Néplap. 1964. nov. 7. 259. sz. 5. p.

FEKETE Imre: 1918-tól holnapig. Végig az
Alföldön. Sz. Néplap. 1964. nov. 7. 15. évf. 259.
sz. 5. p.

SZABÓ László: Földmunkás mozgalmak kez-
detei Szolnok megyében. Sz. Néplap. 1964. nov.
7. 15. évf. 259. sz. 9. p.

FEKETE Imre: 1918-tól holnapig. 2. Végig az
Alföldön. Sz. Néplap. 1964. nov. 10. 15. évf. 263.
sz. 3. p.

BORY Miklós: öntözési tapasztalatok Kisúj-
szálláson. Magyar Mezőgazdaság 1964. nov. 11.
19. évf. 46. sz. 14—15 p.

FEHÉR Károly: Látogatóban Jászboldoghá-
zán, az Állattenyésztési Vándordíj őrzőjénél.
Magyar Mezőgazdaság. 1964. nov. 11. 19. évf. 46.
sz. 18—19. p.

FEKETE Imre: 1918-tól holnapig. 3. Végig az
Alföldön. Sz. Néplap. 1964. nov. 11. 15. évf.
264. sz. 3. p.

BÖCZ Sándor: Hősies küzdelem a földeken.
Helyzetjelentés Szolnok megyéből. Népszabad-
ság. 1964. nov. 12. 22. évf. 265. sz. 4. p.

VÉRTES József: Híradás a földekről. Szol-,
nok: Betakarítás esőben, sárban. Tanácsok
Lapja. 1964. noy. 12. 15. évf. 21. sz. 1. 7. p.

DIÚSDI László: A kotrómester Szolnokra
megy. Népszava. 1964. nov. 14. 92. évf. 267. sz.
3. p.

TESZKÖ Sándor: Hogyan enyhítik a takar-
mányhiányt az öcsödi Kossuth Tsz-ben. Szabad
Föld. 1964. nov. 15. 20. évf. 46. s.z. 3. p.
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