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Firka a falon 
A' tkozták, lefényképezték, a lbumba gyűjtötték, 

elemezték, m á r tanulmány is megörökítette a 
tudomány örökkévalósága számára. Azt állí t-

ják, unatkozó suhancok exhibicionista túlkapása. Azt 
is mondják, önkifejeződés, feleselés a világgal, az e l -
magányosodó ember idétlen kapaszkodása környezeté-
be. A világba? A környezetbe? Inkább csak a falba 
— krétával, szöggel, spray-vel. Mert nem más ez, 
mint falfirka, egy-két szavas kiáltás, ákom-bákomba 
öntött vélemény, és kiállás, mondjuk, a béke mellet t 
(ez bizony a ritkább), vagy rajongás valamelyik menő 
zenekarért — ilyenre már, úgy tűnik, több energia 
marad. Lát tam ízléstelent, s lát tam padszomszédot 
becsmérlőt, persze, a kulcsszó j-vel írva. És lá t tam 
— talán két nap ja sincs — földbe gyökereztetőt. Leg-
alábbis én jó fél percig döbbenten bámul tam a két-
szavas közleményt. Csak álltam, feledtem, mennyire 
sürget az idő, s próbáltam megfejteni. Az értelmét? 
No, azt nem túl nehéz, hiszen mindössze — mint már 
említettem — két szó — NEM TANULOK —, ami t há-
rom felkiáltójellel t e t t igazán kihívóvá alkotója. Ta-
lán a szerző személyét? A kusza betűk rajzolata á l -
talános iskolai padokat koptató diákot sejtet . Akkor 
inkább az okot és indokot — vajon mi késztet ma 
egy tízes éveibe induló f iút vagy leányt, hogy tudo-
másunkra hozza, elfordul a tudományoktól, mer t ne-
ki az ég hatalma, meg egyéb h a l a n d z s a . . . Szóval, 
i n k á b b . . . 

Igen, az okok és indokok. Ami kré tá t cipeltet a 
zsebben, vál lal ja az óvatosságot, hisz ki szeret úgy 
fa la t rongálni, hogy a rend őre figyeli háta mögül a z 
írásjeleket. A kényszer tehát igen erős lehetett — 
olvasom ú j r a és ú j r a a nem hivatalos közleményt. 
Talán a család diktálta, a vacsorai beszélgetések köz-
ben fü lbe kapaszkodó intelmek, miszerint az sem 
normális, ak i ma élete jó harmadá t pedagógust bá-
mulva, könyvet lapozva tölti, hiszen a magasztos ér-
tékkel (mármint tudás) a mai árak mellett még a só-
hivatalban i s csak kolduló bará t lehe t Hogy az isko-
lai tanulmányai miat t később munkába álló f iatal ér-
telmiségi csak azért nem kerül (ha nem kerül) be-
hozhatatlan hátrányba a mondjuk tizenhét éves ko-
ra óta dolgozóhoz képest, mer t az elképesztően meg-
növekedett családalapítási költségek m a m á r mind-
ket tőjük számára kilátástalanná teszik egy lakás meg-
vásárlását. 

Az előbb az t í r tam — ál talános iskolás írása le-
h e t Épp hogy kinőve Tom és J e r ry kalandjajból , 
al igha foj togat ják ezek a félelmek. Vagy mégis? Hisz 
a bájos egeret bámuló gyerek minden információt e l -
fogyaszt, így értékarányainkból, panaszainkból is 
csak-csak megtapad valami a kócos fejben. Mint 
ahogy a „Nem tanulok!!!" konok kiáltása fakadha t 
oly ismeretekből is, miszerint „iskolarendszerünk el-
avul t" . . . „A pedagógusok képzettsége nem éri el a 
kívánt szintet" Felvételi rendszerünk alapos refor-
mokra s z o r u l " . . . „A felső (alsó, középső stb.) oktatá-
sunk válságban van" Ki tudja pontosan megmon-
dani, lesz-e ál lás tíz év múlva i s minden diplomás-
nak?" 

Én csupán az elmúlt néhány hét rádiós, tévés; 
napilapos panaszaiból szemezgettem, de va jon más 
minősítés befér-e egyáltalán a műsoridőkbe, a lapok 
hasábjaiba? Hogy okkal, vagy ok nélkül süllyedünk 
nyakig a panaszokba, most ne elemezzük. Csak lás-
suk a tényt: ilyen össznépi „bátorítás" mellet t csoda, 
hogy egy rövidke mondatban össze tudta foglalni 
tagadását ismeretlen ismerősöm. 

S még föl sem térképeztem minden okot és in-
dokot. Mert ha elfogadom (s miér t ne tenném?), 
hogy a legközvetlenebb hatást az együtt kószáló ba-
rát , vagy az oly divatos, s m á r nem is csak lopva 
beszerezhető videókultúra jelenti, még rosszabb a 
helyzet Pedagógus ismerősömtől tudom, hogy a t a -
nulástól taszító félelmek a parkban ülve, a világ nagy 
dolgairól vitázva csak jobban erősítik egymás t A kis 
kamaszok ábránd ja iban így ma legfeljebb véletlenül 
van hely még a legmenőbb értelmiségi pályának is. 
Ugyanakkor látva a gazdagságot jelképező nyugati 
kocsik „hátterét", aká r ökölre is megy két barát , hogy 
eldöntse: kiből lesz menőbb butikos, kocsmáros vagy 
maszek. Hogy it t csak a jobb példákat említsem. Mert 
beszéltem m á r olyan tizenévessel is; aki elszántan ki-
jelentet te; csak a sef tben van a jövő, s bizony, az is 
lökött (így!), aki a valutaárfolyamok helyett Petőfi 
é letrajzát magolja. 

Hogy ez az ideológia mennyire el terjedt , ki tud-
ná megmondani? De az t már ta lán sokan sej t jük, mi-
lyen áldásos tevékenységet f e j t ki mai f i lmforgalma-
zásunk és könyvkiadásunk. Mer t csak észrevesszük 
végre, hogy Rarnbó és Rocky, a ki tudja , milyen 
kasszasikerrel biztató akciófilm legfeljebb annyi t 
sulykol az agyba: az ököl joggal ügyesen élő, f apofá jú 
hősnek lesz szőlő meg lágy kenyér, aki pedig gyenge 
(mármint az ökölfronton), az húsz percet sem él meg 
a filmvásznon — hogy az életről m á r ne is beszél-
jünk. 

Folytassam tovább? Gyűjtögessem a szilánkokat, 
az ezerszer hallott adalékokat, vagy í r j ak i n -
kább én is a falra , belátva: hevenyészett gon-

dolataimmal borsóhányásügyileg úgyis fa l mellé á l -
lítanak a hétköznapok. Vagy inkább keressem meg 
Írógépemen a felkiáltójelet, vágjak rá keményen há r -
mat. hátha ettől panaszaim is oly e rőre kapnak, 
mint a Kölcsey utca ház oldalán a kré taf i rka? Hát 
legyen: !!! Bátyi Zoltán 

A vendég kiszolgálja magát... Turista lesen, 
idény közepén 

Nem állítom, Hogy könnyű helyzetben van a belföldi 
idegenforgalom. Az embereknek egyrészt nincs pénzük 
utazni; másrészt pedig, amennyiben van, kétszer is meg-
gondolják, hová menjenek; egy hosszabb belföldi út kö-
rülbelül annyiba kerül, min t egy rövidebb külföldi — hát 
persze, hogy ál talában a z utóbbit választják. Határa ink 
nyitottak. 

Most pedig lássuk, mi t vá rha tnak azon kevesek, akik 
valamilyen oknál fogva mégis országon belül maradnak ; 
a szegedi utazási irodák szakemberei hogyan értékelik — 
szezon közepén — a z idei nyara t? 

A Szeged Tourist kereske-
delmi osztályvezetője, Zddó-
ri Gyuláné azt mondta, két-
féle szolgáltatástípussal 
rendelkeznek: egyik a teljes 
„szolgáltatáscsomag", másik 
pedig a részszolgáltatás. A 
komplex szolgáltatásban a 
szállástól az étkeztetésig, az 
orgonabemutatótól a sétako-
csikázásig, szabadtéri elő-
adás megtekintésétől a cuk-
rászdái falatozásig minden 
benne van. A részszolgálta-
tás ugyanez — egyenként. 

— Melyik formát veszik 
gyakrabban igénybe a Sze-
gedre látogatók? — kérdez-
tem a kereskedelmi osztály-
vezetőt. 

— A részszolgáltatásokat. 
Az is előfordul, hogy — pél-
dául — a vállalati kollektí-
va, vagy egyéb kiránduló-
csoport nem egyszerre, ha-
nem külön-külön rendeli 
meg az egyes szolgáltatáso-
kat. Egyik héten a szállást, 
a kővetkező héten az é tke-
zést, aztán az idegenveze-
tést . . . Így ugyanis valami-
vel olcsóbb, min t ha „cso-
magban" kérik mindezt. És 
persze, ami t csak lehet, 
igyekeznek kihagyni. 

— Az emberek számolnak, 
ez kétségtelen. Melyik szol-
gáltatás éri meg inkább, a 
rész vagy az egész? 

— A komplett szolgálta-
tás. Ez esetben ugyanis nem 
fordulhat elő, hogy a vendég 
a felét sem tudja megnézni 
a tervbe veiteknek, s a dó-
mon kívül mi t sem látott 
Szegedből, mer t rosszul 
szervezte meg az idejét. A 
komplett szolgáltatás való-
ban teljes, mindenből ízelí-
tőt nyújt , és mindenre jut 
idő. Egy, illetve kétnapos 
programajánla tunk kellemes 
időtöltést biztosít, s a ven-
dég igazán nem mondhat ja , 
hogy bár Szegeden nyaralt, 
mégsem látott belőle sem-
mit. 

— Hol helyezik el a szál-
lóvendégeket? 

— Napfény Szállodánk — 
amihez kemping és motel is 
kapcsolódik — jelenleg tele 
van. 

— Tele ??? 
— Igen. 

* 

Mester János, az. IBUSZ 
igazgatója, a reklám szem-

pontjait félretéve, kereken 
megmondta, hogy például a 
szabadtérire mindössze két-
három csoport nyúj to t t be 
eddig igénylést. — A társas 
turizmus szócséplés — 
mondta az igazgató —, be 
kell látni, hogy jobban jár, 
aki egyénileg jön Szegedre, 
az utazási irodákat elkerül-
ve. A vállalati kollektívák 
okosan teszik, ha bemennek 
a Volánhoz, bérelnek egy 
autóbuszt, é t teremben étkez-
nek, s a helyszínen fizetnek, 
zsebből. Ha ugyanis utazási 
irodától rendelik meg mind-
ezt — az kénytelen rátenni 
még tjzenöt százalékot. A 
turistának — fogalmazott az 
IBUSZ-igazgató — igen ke-
véssé érdeke, hogy egy száz-
forintos, é telér t 115 forintot 
fizessen. Igazán érthető, 
hogy az áfa bevezetése óta 
felére csökkent az iroda for-
galma, már ami a belföldi 
társasutakat illeti. 

— Kik jönnek önökhöz 
mégis? A jobban fizetettek, 
vagy a tájékozatlanok? 

— A jobban fizetettek 
autóval járnak. Szolgáltatá-
sa inkat azok veszik elsősor-
ban igénybe, akiket vállala-

; tuk — most m é g — dotál. 

Lénárt Béla, az Express 
If júsági és Diák Utazási Iro-
da kirendeltségvezetöje el-
mondta, hogy Csongrád me-
gye idegenforgalma erősen 
lecsökkent, e lmarad a szo-
cialista országokból érkezők 

jó része, s kevés a belföldi 
turista is. A nyáron szállo-
dánként funkcionáló kollé-
giumok, az Apáthy, a Sem-
melweis, a Móra és a töb-
biek — olcsóságuk mia t t 
még ebben a helyzetben is 
jó kihasználtságnak örven-
deznek; az Express szállás-
értékesítése meghaladja a 
belföldi forgalom felét. 

— A turisták egyre na-
gyobb hányada mindenek-
előtt részszolgáltatásokat 
vesz igénybe. — mondta a 
ki rendel tségvezetö, s hozzá-
tette: ez a tendencia a jövő-
ben al ighanem fokozódni 
fog. A tel jes szolgáltatást 
erőltetni nem érdemes külö-
nösebben; a turista nem szí-
vesen fizet plusz tizenöt szá-
zalékot például az utaztatá-
sért, amikor az egyénileg 
adómentes. 

* 

Föntiekből kitűnik, hogy a 
diákszállások még ma is 
közkedveltek, ami egyébként 
nem csoda: az Apáthy kol-
légiumban, kétágyas szobá-
ban ötszáz forintnál alig 
kerül többe egy éjszaka. 
Nem mintha diákzsebre mé-
retezett lenne ez az ár, de 
még mindig jóval olcsóbb, 
mint a HungarHotels árai. 
Mondta is az igazgató, Pálfy 
István, hogy rövidesen — 
még ebben a szezonban — 
jelentős kedvezményeket ve-
zetnek be, hogy elkerüljék a 
vendéglétszám további csök-
kenését. 

Farkas Csaba 
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