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H a n a L a n g b e i n , a Sankt Pölten Nachrichten
munkatársa a koratavasszal több napot töltött Szolnokon. Első -
sorban a Tárosgazdálkodás kérdései, a kulturális és egészségügyi
problémák érdekelték. Hosszabb látogatást tett a Járműjavító üze-
mében is. Á látottakról lapjának négy számában /12.,14.,16.és 18,
szám/ cikksorozatot irt. Nem érdektelen számunkra, hogy mit fi-
gyelt meg, mi tűnt fel neki és milyen következtetéseket vont le
a látottakból. Külön is figyelemreméltó az a tény, hogy mindez
egy kapitalista ország lapjában jelent meg.
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Miért választotta H. Langbein éppen Szolnokot? Van né-
mi hasonlóság a két város - Szolnok és Sankt Fölten - között. A
magyar város száz km-re fekszik Budapesttói, az osztrák hatvan
km-re Bécstől. Mindkettő folyóparton épült, ha a két folyót, e.
Tiszát és a Traisen-t nem is lehet összehasonlítani. Mindkét vá-
rosnak kb. 5o.ooo lakosa van, de más a vidék jellege: "... mig
Sankt Pöltenbe a hegyek köszönnek be, Szolnokot a magyar alföld
veszi körül".



Az első, ami az újságírót megragadta, hogy mindkét város
ban nagy a lakáshiány„ Mig azonban Sankt Pöltenben 1952-ben mindöa?
sse 321 lakást állítottak helyre, Szolnokon 19450 őta kereken 38oo
lakást tettek lakhatóvá, és 1954-b«n 4o2 lakást adnak át a lakos -
ságnako Az osztrák olvasó önkénytelenül felvetődő kérdésére ~"Xi
ffldésil ®zt a nagyarányú lakásépítést?? - azonnal ott a válasz s
nemcsak Szolnokon9 hanem Magyarország valamennyi városában az ál -
lam biztosítja a költségekéto Valószínűleg csodálkozással vegyes
irigységgel olvasták az osztrákok, hogy még többet épltetnének Szol,
n©kon9 ha lenae elég építési anyag, ha nem hiányoznék az az l0e9s
épitőmunkásp akire a téli időszakban is szükség van, /Azt külön
is érdemesnek tartotta említeni az osztrák újságíró, hogy a hőmé-
rő mínusz 5 fokot mutatott, de az építkezés nem állt meg„00/ A
családi hasak állami segítséggel előmozdított építése Bzintén nagy
szívfájdalmat okozhat sok osztrák dolgozónak0

A lakásprobléma közös Szolnokon és Sankt Pöltenben0 A
megoldás azonban semmi hasonlóságot sem mutat0

A második olkk az egészségügyi és kulturális viszonyoké
ről.szóló Az újságíró Idézi Béoé polgármesterének megállapitásátg
a nép gazdasági fejlődésének legjobb fokmérője - a születési sta-
tisztika MAhol javul az élet, ott több gyermek asületik0 És ahol
a kilátások kedveaőtlenek, csökken a születési szántó" Hadd álljon
itt a két város születési statisztikája, melyet Ho langbein min -
den kommentár nélkül közölt! Az összehasonlítás önmagáért beszélj
és nekünk is ugyanazt mondja, mint az osztrák olvasóknak, á sankt-
pölteni dolgozóknak! "Der Bürgermeister von Wien hat rechtn
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Hozzáfűzi még, hogy mig Szolnokon 195o-ben kétszer any-

nyi, 1953°ban majdnem háromszor annyi ember született, mint ahány

meghalt s, Sankt Pöltenben az utóbbi években a halálesetek száma na-

gyobb volt, mint a születéseké. Hosszú idő ut£n végre 1953-ban 11-

gyel több születést jegyeztek be, mint halált.

Ez a kép - állapítja meg az újságíró - nemcsak Szolnok-

ras hanem egész Magyarországra jellemző. Az osztrák újságolvasó

továbbfüzhette a gondolatot: a sok kis gyermek nem annyira Magyar-

országra;, mint inkább a népi demokráciára jellemző...

Az is meglepetés lehetett a sankt-pöltenieknek, hogy az

orvosok azonnal állást kapnak, és hogy a betegbiztosításért semmi-

féle hozzájárulást sem kell fizetni.

A két város hasonló abban is, hogy iparának magját egy

nagy vasúti javítóüzem alkotja. Mig azonban Szolnokon a felszaba-

dulás előtti 8oo munkás helyett 26óo dolgozik ma az üzemben,Sankt

Pöltenben 1938-ban 9oo alkalmazottat foglalkoztattak, 1946-ban

185o-et9 1953-ban pedig csak 115o-eto

H„ langbein figyelmét elsősorban az ipari tanulók válto-

zott helyzete ragadta meg6 Megírja, mennyit költ az állam ezekre

a fiatalokra, és hogy azok tanulmányaik befejezése után azonnal

szakképzettségüknek megfelelő állást kapnak. Nem ugy a sankt-pöl-

teni ipari tanulók, akik közül ritkán maradhat az egyik vagy a

másik az üzemben, és ha később egy részüket a vasút fel is veszi,

nem a szakmájuknak megfelelő munkakörben foglalkoztatja őket.

Egyenesen a sankt-pölteni vasutasok gyakran hangoztatott

kérdésére felelt az újságíró, mikor megírta, hogy Magyarországon a

vasutas dolgozóknak és családtagjaiknak kedvezményes, illetve sza-

badjegyük van, és hogy nyugdíj jogosultak. De az már meglepetésként

hathatott, hogy a nyugdijasok - nyugdijuk csorbítatlanul hagyása

aal^ott - tovább dolgozhatnak szakmájukban.



Mindez következik abból9 írja Ho Langbein^ hogy több e

munkás, mint a munkás9 hogy Magyarországon munkanélküliség helyett

a munkáshiány okoz gondot0 Bizonyitékul megemlíti9 hogy a Szolnok-

megyei Néplap hirdetési rovatában egyetlen napon hányféle szakarán

kast kerestek a szolnoki éa megyei üzemeko Az osztrák újságokban

hirdetőknek legföljebb háztartási alkalmazottra van szükségüket;

A riportsorozat befejező részében a városgazdálkodás né=

hány problémájáról ir0 Szolnok bevételének 3o #-át az állami hoz-

zájárulás teszi ki;, Sankt Pöltennek ugyanakkor szükségadót kell fi-

zetnie 0 Szolnokon 86 millió* forintot /a forint kb0 megfelel aa

osztrák schilling értékének/ fordíthatnak csatornázásra9 Sankt

Pöltennek pedig9 ahol ez a munkálat szintén nagyon fontos lenn©8

nincs pénze o

A oikkek tényeket közölnek, de az ujségiró a végén hoz-

zásegiti az olvasót e tények helyes magyarázatához, a helyes kö=

vetkeztetések levonásához0 Ha nem is lehet mindenben Összehason -

litani a két várost9 egy tekintetben nyugodtan összehasonlithatóks

a fejlődés i r á n y a és ü t e m e tekintetében A pilla -

natfelvétel talán egyben és másban Sankt Pöltenre lenne kedvezőbb^

de a filmfelvétel9 mely fejlődésében mutatná a városokat, Szolnok

javára billentené a mérleget0

 nMert nem lehet letagadni, hogy ott*

a Tisza mellett előre mennek9 mégpedig nagyon gyorsan0
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A befejezéshez nem füzünk semmiféle megyjegyzést0Szósz©=

rint idézzük? "Ennek /t oi o a fejlődésnek/ az az oka^ hogy Magyar- _

országon a munkésokooo vannak hatalmono Nem tudnak csodát tenni9

ott kell elkezdeniükj, ahol Horthy az országot hagyta000 Sok prob-

léma van még Szolnokon - és természetesen nemcsak ebben a város-

ban9 hanem egész Magyarországon^ De évről-évre kevesebb a prob -

léma? ez a fontos és szépo És azt hiszem, éppen ez az oka annak9

hogy bizonyos körök olyan sok pénzt költenek a népi demokráciák

elleni izgatásra0 Mertha minden sankt-pölteni dolgozó tudná plo?

hogy Szolnokon már régen nincs munkanélküli, mindenkinek megvan

a tanulási lehetősége és munkaja, hogy építkeznek, és hogy évről-

évre jobb lesz a helyzet, esetleg azt kivánná9 hogy ezt otthon is

igy csinálják;, Annak azonban^ hogy Szolnokon a helyzet igy alakul-

hatott, az volt a feltétele^ hogy az ember ember által való ki-

zsákmányolásának kíméletlenül hadat üzentek. És hogy ez a nálunk

kizsákmányolásból élőknek nem tetszik9 =• az világos .-"

Kisfaludi Sándor


