
K;sz- télen, nyáron gond 
védnökség Vendéglő tó-vezetők a szegedi vendéglátásról 

A KISZ-vednökség tapasz-

talatairól és feladatairól ta-

nácskoztak üzemrészenként 

a visontai Thorez külfejté-

ses bányaüzem- és a Gaga- ; 

rin hőerőmű ifjúsági veze- j 

tői. Megállapították, hogy : 

az ifjúsági brigádok az el- j 

mú l t évben kiemelkedő 

eredményeket értek el az ! 

országban kiemelt beruházás j 

különböző fontos munkahe-

lyein. j 

Vallomások 
Kint még a tél két színre 

egyszerűsödött világa, bent a 
fénykép fekete-fehérébe zárt 
a színek hazug szépségeitől 
mentes emberi vi lág: Szávay 
István fotói. Hétfőn este nyílt 
meg önálló, harminc képből 
á l ló kiáll ítása a tudomány-
egyetem Li l iom utcai klubjá-
ban. 

A fiatal fotósnak, aki csak 
munkakörülményeit tekintve 
nevezhető amatőrnek, de — 
ha van ilyen — a lencse mű-
vészetének hivatott tudója, 
nem ez az első kiállítása. 
Nyert már dí jakat — városá-
ban még teljesen ismeretle-
nül — külföldi és hazai ki-
állításokon egyaránt. Ez a 
mostani csupán azért emel-
hető ki a többi közül, mert ez 
az eddigi legteljesebb. 

Művészet ez — az áttüné-
sek művészete. Tájai, tárgyai, 
fá i azáltal személyesednek 
meg, hogy magukon, ma-
gukban hordozzák létük el-
lentettjét is. A Táj c ímű 
képen fekete égboltból izza-
nak ki a fehér fák és házak, 
a Rekviemen az elhagyott 
ház körül áttetsző rétegekben 
halmozódik fel az érthető és 
érthetetlen valóság, a fák itt 
kiáltássá, emberré, szörnnyé 
lényegülnek. A halottak ár-
téri csonka fákká, akárcsak 
a fiatal szegedi festőgenerá-
ció képein. 

A kiál l í tás középpontjában 

Szávay legjelentősebb, egész 

alkotásmódjának dialektiká-

já t magában hordozó fotója 

függ a Csontvárys hangula-

tot árasztó Táj nappal és 

holddal. Az Ady-képek, a 

Pitypangos ég alatt, az Al-

föld ideje, s m á s ^ képével \ 

együtt maradandó emlékként 

ennek megőrzésével vihetjük j 
haza magunkban ezt a kiál- > 

lítást. Ezt a , világot: feketé- j 

ben, fehérben. 

V. M. 

Szegeden is — ugyanugy. 
mint a más nagy idegenfor-
galmú városokban — feltű-
nő különbség van a téli és 
a szezonban szokásos ven-
dégforgalom között. Míg nya-
ranta az a legnagyobb gond. 
hogy az ideérkezőket ellátni 
tudjuk, télen többnyire for-
dítva van: nem helyet, ha-
nem vendéget kell biztosí-
tani. 

Kerekasztal beszélgetésre 
hívta meg szerkesztőségünk a 
vendéglátó vállalatok veze-
tőit; a beszélgetésen a ven-
déglátóipari árakról, a ven-
déglátás kulturáltságáról, az 
idegenforgalmi szezonra való 
felkészülésről és a vállalatok 
közötti versengésről is szó 
volt. Részt vett a beszél-
getésen Bal ikó Béla. a Hun-
gária Országos Szálloda és 
Éttermi Vál lalat szegedi 
igazgatója, Szabó József, a 
Csongrád megyei Vendéglátó 
Vállalat igazgatója és Vass 
Imre. a MÉSZÖV elnökhe-
lyettese. 

ítélet 

— Miért olyan kemény a hús? 
— Kérem, cz Bivaly csárda! 

Biztatóan indult az idei év: 
az első hat hét m ind a há-
rom vál la latnál forgalomnö-
vekedést hozott, a Hungá-
riánál 14 százalékos, a me-
gyei vendéglátó vál la latnál 
ÍO százalékos, a fogyasztási 
szövetkezeteknél 17 százalé-
kos volt az emelkedés. Ez 
egyben ítélet is az árválto-
zásokról. Méltánytalan lenne 
oersze ezzel megválaszoltnak 
tekinteni az ár kérdést: tény, 
hogy azokat, ak ik rendsze-
resen járnak az étterembe, 
érzékenyen érinti az 1968-as 
évi áremelkedés. De nem ki-
sebb gond a vendéglátóipar 
számára sem az ú j , szabad 
árforma. A jelentősen csök-
kent á l lami ártámogatást 
kell pótolni, s csak úgy tud-
ják, ha nagyobb forgalom-
ból és nem az ételek árá-
nak emeléséből próbálnak 
hasznot szerezni — termé-
szetesen a fogyasztónak is 
éppen ez az érdeke. Idén 
nem lesz ú jabb árváltozás 
az étlapokon — nem szá-
mítva azt, hogy a piacon 
egyes nyersanyagok ára a 
szezon szerint változik. 

Am i t egyébként a téli for-

galom emelkedése pontosan 

érzékeltet: több szegedi jár 

az éttermekbe. 

Az abrosz 
és a nyelvtudás 

Az első osztályú és szín-

vonalban első, de árban 

másodosztályba sorolt (pél-

KOBRÁK 

dául a Hungár ia és a Hági) 
éttermek gazdája a Hungá-
ria, illetve a megyei vendég-
látó vállalat. Közismerten 
reprezentatív étterem a Ti-
sza és az Alabárdos. Ez 
utóbbi inkább a különleges 
igényűek számára készült, s 
a vál lalat dicséretére legyen 
mondva, nem is engedett a 
színvonalból, noha a drága-
ságáról született legenda az 
első hónapokban — Bal ikó 
elvtárs szerint — igen rossz 
hatással volt a forgalomra. 
De a cég kivárta, míg meg-
szokják Szegeden, és az Ala-
bárdos m a is ugyanolyan 
elegáns hely, min t amilyen 
frissiben volt. És igenis kell 
egy ilyen nagyvárosnak két-
három minden krit ikát ki-
ál ló étterem, presszó; ami 
azt illeti: zenés szórakozó-
helyek, bárok között úgysem 
válogathatunk. 

A vendéglátás kulturáltsá-

gához a tiszta asztalterítő 

éppúgy hozzátartozik, m in t 

a felszolgálók szakértelme, 

udvariassága, nyelvtudása. 

Ez pedig egyik versenyterü-

lete a cégeknek. Szabó elv-

társ így fogalmazta meg: „A 

vendégeknek csak egy há-

nyada ju t el a mi üzleteink-

be. Hiszen megoszlik a kö-

zönség. De hogy mekkora a 

törzsközönségünk, az raj-

tunk is múl ik , és ezt dolgo-

zóink tudva tudják". A me-

gyei vendéglátónál nyáron 

alkalmi pincérek is dolgoz-

nak (diákok és nyugdíjasok), 

a Hungár ia személyzete ál-

landó. Mind a két cég nagy 

gondot fordít a szakember-

képzésre. Mégis nemegyszer 

üggyel-bajjal sikerül csak a 

létszámot megtartani: a szö-

vetkezeti és a tsz éttermek 

jobban tudnak fizetni. De 

nem ez az egyetlen dolog 

érinti fá jdalmasan a két 

nagy céget, hanem az is, 

hogy néhány szövetkezeti és 

tsz-csárda csak rontja Sze-

ged vendéglátásáról kiala-

kult összvéleményt. Azt 

mond ják : minden üzletbe csak 

belevágnál?, pedig nem ér-

tenek hozzá! — A z ú j vál-

lalkozások életképességét 

úgyis a vendégforgalom iga-

zolja csak — az viszont 

nyi lvánvaló tanulság: jó 

szakembert csak jó fizetés- > 

sel lehet a konkurrencia el- I 

lenében is megtartani. 

Jó-e o halászlé? 
A vendéglátás hírét-nevét i 

az ételspecialitások is fém-

jelzik. A Hágiban kedvenc 

étel a dorozsmai bicskás pe-

csenye. A megyei vendég-

látó vál lalat nyárra meg-

nyíló éttermében, a Zsótér-

házban még saját márkával 

ellátott bort is adnak majd 

A Tisza-szálló éttermében az 

angol, francia és magyar 

konyha ismert ételei kapha-

tók. Ami t viszont mindenütt 

keresnek a vendégek a nap-

fény városában: a valódi 

szegedi halászlé. Hogy jó-e? 

Elég sok a vita ekörüL Más-

más a vendégek ízlése; nincs 

elég sokféle és j ó minőségű 

hal — mondják a szakem-

berek. De a vendéget csak 

a tálban gőzölgő étel érdekli, 

nem a készítés körülményei, 

nehézségei. Csodák csodájá-

ra: mindig nagy forgalom 

idején rosszabb a minőség! 

És honnét tudná a nyári 

vendég, hogy a szegedi ha-

lászlének van „téli" minő-

sége is? 

Ha végre 
itt a nyár... 

Az idei strandszezonban a 

partfürdő ellátása semmivel 

sem lesz jobb a tavalyinál. 

Má r most látható, hogy az 

építőipar lemarad ezzel a 

feladattal. Bambi ugyan 

majd kapható, de a szép 

terveknek (étterem, pavilon-

sor) jó, ha a fele kész lesz. 

M i lesz a fesztivál ideje 

alatt szokásos szabadtéri ét-

termekkel, birkacsárdákkal, 

lacipecsenyés bódékkal? Még 

maguk a fenntartó cégek — 

megyei vendéglátó és a fo-

gyasztási szövetkezetek — 

sem tudják, hogy lesznek-e 

vagy sem. Csak felújításra 

van keret és a kritikahadjá-

ratot már tavaly is al ig bír-

ták. Elvitatni persze az idén 

sem lehet a krit ika jogát, 

de azt sem, hogy szükség 

van az olcsó és egyszerű, 

gyors kiszolgálást biztosító 

csárdákra, pavilonokra. 

Újdonság lesz a szezonra 

elkészülő 600 személyes Sze-

ged étterem (a Zsótér-ház-

ban), sörpince nyí l ik a Deák 

Ferenc utcában, Min imackó 

bolt az Oskola utcában, ha-

lászcsárda lesz a népfront 

városi székházának pincéjé-

ben — hogy csak a jelentő-

sebbeket említsük. 

P. Szőke Már ia 

A tett éltetője 
a gondolat 

Megbolydult időket élünk, különösképpen, aki a nem-
zetközi porondon végbemenő folyamatokat figyeli 
és a pi l lanatnyi helyzeten túl elgondolkodik a fej-

lődés irányán, nap m in t nap ú jabb kérdésekkel talál ja ma-
gát szemközt A z érzékenyebb idegzetű emberek valóság-
gal úgy érzik, hogy a világ az abszurd d r ámák logikátlan-
ságát követi, kiszám íthatatlan dolgok történnek mindén-
felé. Ez az érzelmi kl íma követeli meg, hogy a józanság, 
a nagyobb összefüggésekben elemző tudatosság jobban 
hallassa a hangját, aktívabban hasson a maga közegében. 

Ügy is mondhatnám: a ráció, az értelem, a gondolat 
próbájának az ideje ez — persze nem az első és nem az 
utolsó próbája, de nem is akármilyen próbája. Az aggályt, 
hogy a tett halála a gondolat, ú j ra meg kell cáfolni. Ha 
ez igaz lenne, valóban rosszul á l lnának a dolgok. A bo-
nyolult helyzet mind ig is azoknak kényelmes, akik előtt 
az ú j helyzet ú j gondolatai megoldásának következménye 
fel sem merül, azoknak, akik csak a maguk ablakából 
néznek a világra, az elfogultaknak, legyenek azok nacio-
nalista vagy kispolgári, szektás vagy anarchista szélsősé-
gesek, l ikvidátorok vagy kalandorok, vezényeljenek meg-
gondolatlan rohamot vagy kapkodva visszavonulást. Ezek-
nek a tendenciáknak közös jellemzője, hogy szűken felfo-
gott érdekből, többnyire vélt érdekekből indulnak ki, a 
valóságot egyoldalúan értelmezik, az egyes jelenségeket 
önkényesen kiragadják az összefüggésekből, nem analizál-
nak, hanem deklarálnak, csupán az érzelmekre s azon 
belül is a legprimitívebbekre apellálnak. Rossz és gyenge 
az ilyen érvek logikája, és még nem is őszinte: kishitűség, 
rossz közérzet, fáradtság keres itt kibúvót, mentséget az. 
„objektív körülményekben". Az ű j felismerésnek is egyet-
len út ja a harc, a vita folytatása. 

Egy igazságot — nagyon sommásan szólva — túlhalad-
hat a tudomány, amely pontosabb ismereteket szolgáltat 
és túlhaladhat a valóság is, amennyiben a tényt, amelyet 
az tükrözött, megváltoztatja: ez rendszerint egyik esetben 
sem úgy történik, hogy a korábbi igazság minden érvé-
nyét elveszti: mind a valóság mind a róla való ismerete-
ink alakulása folyamatos. Van. ami érvényben marad, jól-
lehet má r nagyon régen ismerték fel van, ami nem válto-
zik, jóllehet már nagyon régen kialakult. 

Hogy mindez nehéz? Hogy az ilyen hűvösen racionális 

elemzés, osztályozás, rendezés, amely ezt is. azt is tekin-

tetbe veszi, haj l ik a szenvtelen objektivizmusra, hogy a 

két vagy több fronton való harc a taktikázgató egyensú-

lyozására csábít, a langyos egyrészt-másrészt mérlegekre, 

amelyekből semmi sem következik? De vajon nincs-e száz 

és ezer pozitív tapasztalat, amely ennek ellentmond? Ta-

lán egyszerűek voltak azok a viszonyok, amelyek között 

véghez vittük a konszolidációt vagy a kollektivizálást? 

Vajon nem bizonyítottuk be a kényes és nehéz kérdések 

hosszú sorában, hogy van olvan munkastí lusunk, olyan 

politikai és ideológiai metodikánk, amelv össze tudja kap-

csolni az analízist, a helvzet gondos tanulmányozását, a 

konkrét teendők közérthető és markáns megfogalmazásá-

val? Ha még van bizonytalanság nyitott kérdés, tanácsta-

lanság, akkor ez nem azért van, mert túl sokat analizá-

lunk, összevetünk vagy mérlegelünk, hanem mert az ana-

líziseink az összevetéseink, a mérlegezéseink nem mind ig 

elég mélyek, túlságosan is regisztrálódnak, nem jutnak el 

az adott helyzetben lehetséges következtelésekhez. De a 

legtöbb esetben igen is eljutottunk időszerű teendők meg-

fogalmazásához, annak a bizonyos lenini láncszemnek a 

megragadásához, amellyel az egész folyamatot tovább le-

het lendíteni. Ahol az analíziseink alaposak, mint a gaz-

dasági reform kérdésében, hogy a legújabbat említsem, 

ott az analízis eredményeit le is fordították a cselekvés 

programjává. Ezt láthatja mindenki , aki a közéletben te-

vékeny. A dolgok bonyolultságának lehetőleg teljes szám-

bavételétől el kell jutni az ezek megoldásának megfelelő 

legfontosabb alapelvek és teendők kimunkálásához. 

S „végtermékei" az ilyen elemzésnek persze abban is 

különböznek a hamis válaszoktól, hogy nem „pofonegy-

S7erűek". De nem is d i lemmázó bizonytalankodások, ame-

lyek e z t is, azt is nyitva hagyják, hanem egyértelmű és 

v i l á g o s álláspontok, amelyek orientálnak, segítik az embe-

reke t a mindennapi munkában éppúgy, m in t történelmi 

céljaink elérésében. 

Egyszóval a bonyolult és bonyolódó viszonyok a m i 

karunkban nem szolgálhatnak indokul arra. hogy 

borongó hangulatok passzitatásba szorítsák azokat, 

akik átérzik a helyzeteket, ismerik nehézségeiket, és ta-

pasztalataiknál fogva leginkább arra hivatottak, hogy a 

megoldásban közreműködjenek. A marxistáknak—leninis-

táknak, akik harcolva és gyötrődve, kutatva és kísérle-

tezve munká l j ák k i a helyes polit ikát a j k n a k semmi 

okuk sincs erre. Nemcsak azért, mert egy igaz eszméért 

küzdenek, hanem azért sem, mert a kor ú j problémáinak 

nemcsak érzékelésében, de felismerésében is ők jutottak 

a legtovább: az eszme megvalósításának pedig ez a leg-

főbb feltétele. A tettnek ugyanis nemcsak halála, hanem 

éltetője is lehet a gondolat. A forradalmi, a haladó tett-

nek mindenféleképpen az. 

R É N Y I PÉTER 

Nemzetközi növényvédelmi 
tanácskozás 

A Magyar Agrártudományi 
Egyesület, a Növényvédelmi 
Kutató Intézet, a M É M nö-
vényvédelmi szolgálata és az 
Agrotröszt rendezésében ked-
den a Technika Házában 
megkezdte a tanácskozását a 
19. növényvédelmi tudomá-
nyos értekezlet, A háromna-
pos tanácskozáson 700 szak-
ember — közöttük több szov-
jet, lengyel, angol, osztrák, 
NDK- és NSZK-beli vendég 
— vesz részt. 

A tudományos tanácskozást 
dr. Gergely István mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi mi-
niszterhelyettes nyitotta 
meg. Ezután Nagy Bálint, a 
M É M növényvédelmi főosztá-
lyának vezetője a hazai nö-
vényvédelem időszerű fel-
adatairól számolt be. 

Regül 
a szegfű 

A szentesi termelőszövet-

kezet üvegházaiban 400 ezer 

tö szegfűt gondoznak, s he-

tenként 12 ezer szál virágot 

exportálnak a Szovjetunió-

ba, Finnországba, az NSZK-

ba — repülőgépen. A világ-

piacon a piros és bordó virá-

gokat kedvelik legjobban. 
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