
Utazó emberek, utazó tárgyak 

Uéssely Anna 

A Kultúra határokkal: bevásárlóturisták és utazó tárgyak a II. világháború utáni Közép
Európában című interdiszciplináris kutatás1 1996-ban indult meg a bécsi Nemzetközi 
Kultúratudományi Kutatóközpont (Internationales Forschungszentrum Kulturwissen
schaften) támogatásávaL Az elkészült tanulmányok szerzői öt országot (Románia, Ju
goszlávia, Horvátország, Szlovénia és Magyarország) és három diszciplinát (szocioló
gia, antropológia és történelem) képviseltek. 

A bevásárlóturizmus közös érdeklődésünknek megfelelő terepnek ígérkezett akul
tLirális tanulmányok kelet-európai programjának kialakításához és módszertani refle
xiójához. A kulturális tanulmányok tudományos és politikai kantextusa régiónkban sok 
vonatkozásban különbözik azoktól a feltételektől, amelyek között akár a brit, akár az 
amerikai cultural studies kibontakozott. A marxista-leninista társadalomtudomány
koncepció ugyanis mindig hangsúlyozta a kutatási eredmények (kétségkívül ideologi
kus) társadalmi, társadalomtörténeti beágyazását, és ennek megfelelően bátorította az 
interdiszciplináris feldolgozásokat. Mi több, az ideológiák mozgósító erejébe és a kul-
1urális termékek közvetlen szemléletformáló hatásába vetett hit arra buzdította az ál
lampárti bürokratákat, hogy támogassák a művészet és a kultúra társadalomtörténeti 
vagy szociológiai vizsgálatát, amitől azt is remélték, hogy szélesebb, "tudományosan" 
megalapozott tudással egészíti ki a titkosrendőrség által szállított információkat "a la
kosság hangnlatáról". 

A nemzeti kulturális hagyományok folytán a vizsgált országokban - ahol a nemzet
építés folyamata a 19. században a tudománytól az öltözködésig átpolitizálta a kultú
rát - elismerték és természetesnek tekintették a társadalmi szerepek, irodalmi műfa
jok és tudományszakok keveredését. A tudományos kutatást illetően a többség egyet
értett Mannheim Károly bon mot-jával, miszerint "a valóság a különböző részdiszcip
línák területén működő tudósok számára nem tette meg azt a szívességet, hogy jól kö
rülhatárolt diszciplínákban fejlődjék" (Mannheim 1932: 15). Számos kelet-európai or
szágban még mindig eleven például a "szociográfia" hagyománya. Ez az 1930-as évek 
elején született, a néprajzat és a helyi közösségek szociológiai vizsgálatát, a riporteri és 
a szépirodalmi módszereket ötvöző, olvasmányos műfaj pozitív fogadtatásra lelt a tár
sadalmi reformok szükségességéről meggyőződött városi középosztályi olvasók köré-

1 Kutatásvezetők: Wessely Anna és Dessewffy Tibor. 
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h~!,L (Nemzet~özil~~ talán legjobban ismert példája Illyés Gyula Puszták népe című 
nm vu~ .1 A szoc10gr.a?a ~eltámasztására tett kísérletek a háború után vegyes fogadtatás
~·a tal~.ltak:.H.~ P?.h~tk~llag ár~.alma~lannak ítélték őket, a tiszteletre méltó hagyomány 
Igaz kovetmt udvozolte~ bennuk, maskülönben kegyetlenül cenzúrázták vagy betiltották 

Ehhez a helyzethez tgazadott a kelet-európai országokban- a periodikusan meghir
detett "reformok" nundenkori állásától függően-az 1960-as évek óta folyó társada
l~m~tatá~ .. Va~ a ~eg~dott ideológiai irányvonalhoz simult, vagy megpróbálta kike
mlm, a poht1~a1 ko~lat~za,st a fe~dhetetle~, "tiszta" tudományba való visszahúzódás jel
sz~vaval, amit ~ di~z~Iphnahatarokat szigorúan betartó pozitivista felfogás képviselt 
mmtegy az "antipolitika" tudományos megfelelőjeként. Így azután az 1989-91-es dön
t~ v~~~o~ásokat ner_n is H kísért~ oJyan politikai felforgató erejű vagy szakmai szempont
boi UJltasokat hozo muvek kmdasa, amelyek mindaddig az asztalfiókban vártak volna 
a cenzúra eltörlésére. 

Az id~ológiai és, P?litikai kor!átok ~egszűn~sén örvendező tudósok ugyanakkor 
gyanakvassal szemleltek a nyugati human tudomanyokban bekövetkezett társadalom
történeti és politikai értelmezéseket eredményező "kulturális fordulat~t", amiben a 
korábban rájuk kényszerített irányelvek új köntösben való felbukkanását látták. 3 

~ .be;ásárlóturiz~~s az~ rt tűnt iz?~lmas témán~k, mert a ~izsgált időszakban olyan 
pohtik~Ilag, ?azdasagilag es kulturalisan meghatarozott tevekenység volt, amelynek 
eredmenyekepp emberek, tárgyak, eszmék és viselkedésmódok áramlottak- kezdet
ben, megszakításo~kal, később folyamatosan és egyre nagyobb tömegben - azokon a 
ha tarokon keresztül, amelyek nemcsak a Keletet választották el a Nyugattól hanem a 
r~gió "baráti" országait is egymástól. A kelet- és közép-európai nemzetálla~ok közöt
ti határok a második világháború után szigorúan ellenőrzött és csak a kiválasztottak
na~ ~tl~p?e.~ő a~adályok voltak: a nemzetköziség és a testvériség az állami irányítású 
pohtikai es u~leti kap~~ol~tokra korlátozódott. A hidegháború a kultúrát éppúgy befa
gyasztotta, mmt a pohtikat életet. A külföldiekkel való kommunikáció tilalma kiszámít
hatatl~n koc~á~attal j~~t,még ott is, ahol a hatóságok emézően kezelték megszegőit. 
A hataro_k.megis,le~~.t?,se,g~t ,adtak az átkelésre, a tilalmak közötti lavírozásra, a meg
szakadt enntkezes UJJaepltesere. A korlátozások olyan melegházi kultúrákat eredmé
nye~t~k, aho~ m~nden ~iltott gyüm?lcs ~agja kicsírázhatott. Amint engedélyezetté vált 
a ko~ep-europ~,I orszagok ,lakossa?a es a Nyugat közötti levelezés, telefonkapcsolat 
st.? .... Illetve keso~? az. utazas, megmdult az emberek és a tárgyak áramlása a határok 
k?z,ott. Ezz~l egyutt kialakul:a~ ~ "kulturális specialisták" változatos csoportjai, akik a 
kivanatos targyak-fogyasztasi cikkek, eszmék, könyvek és zenei stílusok- és beszer
zési források pontos ismeretében e tárgyak "magán"-exportjára és -importjára szako
sadtak A láthatatlan kéz, amelynek segítségével a kereslet találkozott a kínálattal a 
turista; a ~se~1p~:~ és a ,feket~ker~sk~dő keze volt. A jelenkortörténet egy ámlkodó 
szeletet kepviselo aramlasok VIzsgalataval azt akartuk megismerni és megérteni hogy 
amikor a háború utáni időszakban a külföldi kulturális termékek híre és példán~ai el-

2 Első kiadás 1934, angol fordításban: Budapest: Corvina, 1967. Hosszan tartó hatásáról és a kulturális 
tanulmányok számára fontos modellkaraktereiről Peter Burke is írt (Burke 1993: 87). 

. 3l!~anezt az ~rvel,ést ~1aszn~lta a macternista építészek idősebb generációja a posztmodernista építészet 
lustonc1sta, narratJv stJlusaval VItázva az 1980-as évek elején. Az új stílust nem másnak mint a szociali t 
realizmus" modernizált változatának tekintették, amelyet néhány évtizeddel korábban oly örömr:;el felejt:t~ 
tek el. 
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jutottak Közép-Európába, akkor mire szolgáltak, s milyen szerepet játszottak a szemé
'tyes identitás és a kollektív emlékezet, a nemzeti önkép és az idegenekről alkotott ké-

pek alakításában. 

A hiánygazdaság 

Olyan összehasonlító kultúrakutatás tervét próbáltuk kidolgozni, mely nem kényszerít 
az összevethetőség érdekében azonos kérdéseket és megközelítésmódokat a vizsgáló
dás eltérően stmkturált tárgyaira - a cselekvőkre és a helyszínekre, a fogyasztás, uta
zás és bevásárlás jogi-intézményes feltételeire. Abban bíztunk, hogy minden résztvevő 
megtalálja a közös téma megközelítéséhez azt a problémát és szempontot, amelyet a 
saját hazája vizsgálatában a legígéretesebbnek vagy személyesen a legizgalmasabbnak 
gondol. Mindazonáltal magától értetődő elméleti keretet nyújtott a kutatáshoz Kornai 
János elemzése a szacialista rendszer minden gazdasági szférájában uralkodó általá
nos, gyakori, intenzív és krónikus hiányról, ami amindennapi tapasztalatban úgy je
lentkezett, mint "a meghiúsult vásárlói szándékok okoztamérhetetlen frusztráció, sor
ban állás, kényszer helyettesítés, az áruk utáni járkálás és a beszerzések elhalasztásamind 
a fogyasztók, mind a termelők részéről" (Kornai 1992: 233). 

A másik közös kiindulópontot a birminghami Centre for Contemporary Cultural 
Studies szubkultúra-vizsgálatainak tanulságai szolgáltatták. Ebben az összefüggésben 
vetődött fel az a kérdés, vajon tekinthető-e a bevásárlóturizmus a köznapi népi ellenál
lás egyik formájának, amely amindennapi élet állami szabályozását, a megszorításokat 
és tilalmakat leleményesen kijátszva a politikai tiltakozás sajátos formájaként jelentős 
szerephez jutott az államszocializmus össze roppantásában az 1980-as évek végén. 4 

Mivel saját magunk társadalomtörténete és etnográfiai leírása volt a feladat, a ku
tatócsoporton belüli vitákban olyan mozzanatok is szerepe t kaptak, amelyek ritkán ke
rümek említésre a kutatási eljárások tárgyiasító leírásaiban; például a kutatók életko
ra, személyes emlékei, politikai tapasztalatai. Esetünkben a kutatás tervét negyvenes 
éveikben járó szociológusok fogalmazták meg, a résztvevők többsége viszont egy vagy 
két évtizeddel fiatalabb volt, s nekik nem voltak közvetlen élményeik az 1950-es és '60-as 
évekről. Emiatt hajlottak arra, hogy elfogadják a bevett képet a szacialista országok min
dennapjainak egyhangú szürkeségéről, s a kelet-európai államszocializmus bukása 
után a régió politikusi és újságírói retorikájának hitelt adva szembesítsék azt a nyuga
ti jóléti társadalmak idealizált képével. Mi, idősebbek, gyermekkori emlékeinkre, az 
egykorú regényekre, naplókra és más forrásokra hivatkozva azt bizonygattuk, hogy az 
életmódok és túlélési stratégiák az 1950-es évektől a '60-as évek közepéig ennél jóval 
változatosabbak voltak, illetve adatokat idéztünk annak alátámasztására, hogy a hábo
IÚt követő újjáépítési időszakban az európai országok többségét hasonló fogyasztási 
szokások jellemezték A fiatalabb generációhoz tartozók hitetlenkedve hallgatták be
számolóinkat, majd megkérdőjelezték és újrafogalmazták a .kutatás kezdeti, a bevá-

4 Szlovén történész kollégánk, Bozo Repe ezt a feltételezést igyekezett bizonyítani ,,A bevásárlóturizmus 
hatása a kulturális átalakulásra és a háború utáni szlovén életmódra" (The Influence of Shopping Thurism on 
Cultural rransformation and the Post-War Slovenian Way of Life) címú, a szlovéniai bevásárlóturizmust át-

tekintő tanulmányában. 
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sárlóturizmusra korlátozádá céljait. A sokrétűbbnek bizonyuló történeti valóság értel
mezése érdekében kiterjesztették a vizsgálatot a fogyasztói mintázatok, illetve a kelet
európai fogyasztás fejlődésének tanulmányozására. 

Kiváló bevezetést nyújtanak például a nyugati árucikkekhez kapcsolódó fogyasztási 
viselkedésről, várakozásokról és mítoszokról, az 1950-es évek olcsó szolgáltató szekta
ráról a korszak ifjúsági regényei. Mivel ezeknek a könyveknek nagyon szigorú cenzú
rán kellett átesniük, utalásaik a társadalmi tagozódásra, életmódra és életviteli törek
vésekre minden bizonnyal a hivatalosan is jóváhagyott kollektív tudás részét képezték 
Jól szemléltetheti ezt egy részlet egy igen népszerű regényéből, amely egy munkás-kis
polgári családban felnövő, tizennégy éves lány életének eseményeit beszéli el az 1956-os 
évben. Nagyszüleivel egy bérházban él Budapest szívében. Rácáfolva a homogenizált, 
a nyugati világtól tökéletesen elzárt szacialista társadalom mítoszára, hősnánk az unal
mas tanórák alatt francia sanzonszövegeket tanul, a szünetben bonyolult rock and roll
figurákat gyakorol a folyosón, ellenállhatatlannak találja, és végül megveszi a sarki ru
hatisztító kirakatában lógó, Brazíliából érkezett lila kosztümöt. 5 Kíméletlenül pontos 
kép él benne a házukban lakó családok, valamint az ismerősök anyagi és társadalmi 
helyzetének, életmódjának különbségeiről. Mi több, csakúgy, mint a regény többi sze
replője, magától értetődőnek látja e különbségeket mint megkérdőjelezhetetlen társa
daln1i adottságot. Az általános iskola befejezése után egy fodrászüzletben dolgozik, 
ahol a rendszeres vendégek köre núnden társadalmi rétegre kiterjed: 

... reggel fél hétkor nyit .... Azért kell ilyen korán kinyitnia, mivel a sok dolgozó nő ez idő 
tájt érkezik. Gépírónők, hivatalnokok, akik nyolckor vagy fél kilenckor kezdik a munkát, 
és előtte fényesre akarják mosatni és csinosra fésültetui a hajukat. Háziasszonyok is érkez
hetnek korán, cipelik bevásárlókosarukat, és mennek bevásárolni, miután hajukat megcsi
náltatták ... Később, 9-10 óra tájt másfajta nők érkeznek: elegáns hölgyek, ügyvéd-, 
orvosfeleségek, de még a közeli színház színésznői is .... mindenki más, és itt, a fodrászüz
letben a nők mind beszédesek lesznek. Még az elegáns hölgyek is! Elmesélik, hogy hova 
mennek üdülni, hollehet valódi, ausztrál gyapjúruhát vásárolni. ... A ruha alapján nem le
het mindig megmondani, hogy ki hova tartozik. Nemritkán előfordul, hogy nagyon egysze
rűen öltözött asszonyok magas rangú funkcionáriusok. Csak véletlenül tudták meg, hogy 
az a k~z~pkorú asszony, aki,copfban hordja a haját és mindig sötét kabátot visel... valójá
ban mimszterhelyettes! ... Es ők csodálkoztak, és sajnálták ezt az asszonyt, amiért olyan 
"ódivatú". Pedig lehetett volna akár több tucat ausztrálgyapjú-szvettere, és annyi nyucrati 
holmija, amennyit csak akart. Hiszen éppen eleget utazik külföldre. De nem törődött0ez
zel, pedig még nem is volt nagyon öreg. Hát nem különösek az emberek? Az a kis Mihá
lyiné, aki csak egy főpincér felesége, százszor jobban öltözködik, mint a miniszterhelyettes 
(Gergely 1962). 

5 A külföldi rokonok ruha- és élelmiszercsomagokat küldhettek Magyarországra; a történetben szereplő 
kosztümöt azzal a meghatalmazással adták a ruhatisztítónak, hogy adja el. Az ezen árucikkekkel való privát 
~rukeres~edelem. fo~tos :~szét képe~t~ a csomagot kapók jövedelmének, a nyugati divat ezen csodái pedig 
mformác1ót és mmtat nyujtottak a vasarióknak A "csomagból származó" ruhák olyan nyilvánvalóan külön
böztek az állami áruházakban kapható termékektől, hogy idős hölgyek kedvenc foglalatossá<>ává vált a ká
véházi teraszról mustrálni az elhaladókat, s megállapítani, melyik öltözék milyen csomagból ;zármazhat. 
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Alkalmazkodási stratégiák 

A turisták alkalmi vásárlásaitól a bevásárlóturizmust az különbözteti meg, hogy az 
utóbbinál az emberek kifejezetten azért utaznak külföldre, hogy személyes fogyasztás
ra vagy eladásra olyan árucikkeket szerezzen ek be, amelyek hazájukban nehezen vagy 
egyáltalán nem kaphatók. A szacialista rendszerben a bevásárlóturizmus az informális 
magángazdálkodás egyik formája volt, s mint ilyet, becsülte a közvélemény s átkozta a 
sajtó, messze eltúlozva gazdasági súlyát és társadalmi jelentőségét. Ezt a túlzást veszi 
át az az értelmezés, amely a bevásárlóturizmust a politikai ellenállás egyik formájának 
tekinti. Ha megvizsgáljuk a kelet-európai fogyasztók, bevásárlókés kereskedők törek
véseit és gyakorlatát az 1960-80-as években, akkor inkább az örökké változó körülmé
nyekhez való alkalmazkodási stratégiákat látunk, amelyek felfedeztek és kihasználtak 
minden lyukat és rést a központosított tervgazdálkodás, az államilag ellenőrzött rediszt
ribúció és kereskedelem nyilvánvalóan diszfunkcionális rendszerében. Előbb-utóbb 
felvetődik az elkerülhetetlen kérdés: vajon az "ellenállásnak ezen hőstettei" az elköve
tők leleményessége, avagy inkább a hatóságok elnézése miatt terjedhettek el? Hiszen 
igen hamar nyilvánvalóvá lettek az árnyékgazdaságban tevékeny kiskereskedelmi ügy
letek fölöttiszemet hunyás gazdasági előnyei és jótékony társadalmi hatásai.6 Az ol
csóbb fogyasztási cikkekhez való hozzájutás a szegényeknek, a legújabb divatot képvi
selő tárgyak megszerzése a gazdasági és politikai tőkefelhalmozásban megakadályo
zott középosztály számára volt fontos. Az utóbbi e téren nem sajnált semmilyen erőfe
szítést - mint azt Djurdja Bartlett "Fogyasztói kiáltvány a bevásárlóturizmus védelmé
ben" cím ű, alábbiakban közölt tanulmánya is bizonyítja.? 

A hivatalos ideológiát meghazudtolva a közép- és kelet-európai szacialista (avagy 
népi demokratikus) köztársaságok lakossága cseppet sem volt homogén. Következés
képpen a bevásárlóturizmusnak is más-más jelentése és funkciója volt a különböző tár
sadalmi rétegek életében. Az értelmiség mint szacialista "középosztály" számára a presz
tízsnövelő fogyasztást, a társadalmi különbségek megteremtését és fenntartását szol
gálta; a vállalkozó alsó középosztályi vagy munkáscsempészek számára a rendkívül ala
csony jövedelmük kiegészítésére, esetenként kisebb vagyon felhalmozására adott lehe
tőséget. A lakosság zöme ritkán vagy sohasem utazott külföldre, de szívesen vette meg 
az olcsó árukat, amelyeket a bevásárlóturisták, a kishatárforgalom áldásait élvező sze
rencsések és a feketézák kínáltak- sokáig csak informális csatornákon keresztül, majd 
a viszonylag kevéssé szabályozott piacokon. A bevásárlóturizmus funkciója és politikai 
súlya különbözött az egyes kelet-európai országokban, nagymértékben függött az egyes 
nemzetgazdaságok gazdaságpolitikai változásaitóL 

6 Három szocialista ország személyes fogyasztásáról készített összehasonlító tanulmányának konklúzió
jában Václav Holesovsky azt írja: "az a lehetőség, hogy az ember biztosíthatott magának egy annyira áhított, 
tartós fogyasztási cikket, messzemenő következményekkel járt az emberek viselkedésére. [ ... ] általános tár
sadalmi stabilizátor szerepet töltött be azáltal, hogy behelyettesítette a társadalmi és politikai rendszer meg
reformálására irányuló törekvést, helyébe az itt és most elérhető szükségletkielégítést állította. A tartós fo
gyasztási cikkek tehát a társadalmi stabilizáció kommunista politikájának relatíve kifinomult eszközei, ame
lyek részben kiváltják a közvetlen szabályozá~t és elnyomást (Holesovsky 1965: 631). 

7 Szintén e kérdéssel foglalkozik Alenka Svab ,,» Egyszerűen meg kellett szeremedf« Szlovén bevásárlótwiz
mus a szocializmus idején" ('You Simply Had to Have It!' Shopping Thurism under Socialism. The Case of 
Slovenia) című, a kutatás keretében készült tanulmánya. 
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A ku.latt.Scsoport szerb horv't , l , .· . 
~ ... l, "l . ' a es sz oven taruat ll , 
go~z av. ta .. Ji.lll a hatóságok ein, - . lk , e.~ ame ett erveltek hogy az e k . J 
,r t 'l . ezo VIse edese a ki bb k lib " ' gy on u-

g,lJ1t1ü lo:aHallal szemben nyil , I, , se a eru csempészekkel , , 
lékony iinle_gitimációjának. L::;;:I~:;e~ze volt_ a_rend~~er politikailag nagy~~ :s ~=~ 
hez VIszonyltva- amit Koma· k' ag an a kmalat htanya a lakosság va's, I, . , 
, . ., h . l enyszermegtak 't' k ar oereJe-aH a, ogy az Informális azd , , . an asna nevez - sok embert k, 
~~:inel_lSt átszőtte a féll~ális~:~~:~\~:~~~~~k ~U:t_Iy a _'80-as évek végére ::z!~~~ 

.. mas_m_egoldást választott: drasztikusa .. a ozataval. A magyar gazdasági re-
~~:t~~n :ovlt~~te a pia~i kínálatot, ezáltal ~á~~~=~~tte a I~kossá-? vásárlóerejét, mi-
d'~ ' ogy_ lVatalos JÖVedelmüket saját maguk ki :kmnys:entve mmdazokat, akik te-

so l gazdasagban" való na i 6-8 , , . , zsa anyolása, a teljeszked- , 
sé7 az annyi:_a áhított luxus~ikkek~~.ak ~~~unk~ árán egészítsék ki, s így besze~;~:~ 
vo_ t elegendo, hogy fenntartsa az e évtiz -as evekre ez az erőfeszítés már csak arra 
':e1ezetül, a vizsgálatunkba felvett ~szágo~d~.~I .;orá~ban megszakott életszínvonalat 
Vl~e te a gazdasági autarchia klasszikus , . _ozu az 970-80-as évek Romániá ·a ké . 
~~d a keresletet, és csaknem tel' esen :!alimsta ké~Ietét: korlátozta mind a kí~álat~
zesenek alternatív csatoma't't J , erhetetlenne tette a fogyasztási cikk k b ' 

t Az · , -az utazast a kis l' t'k- , e eszer-
~e.. lgenyeknek, a lelemén essé ' ep e u roagantermelést és -keresked el 
~IVIU C::h~!cea itt közölt, "A híá~ laJiar~~ persze nem P.ar~ncsolhatott, mint az kide .. j 
es strategzak egy román faluba .l ga a~ államszoczalzzmus idején. Áruk, fi ruók 

n a nyo cvanas evekben" címu- t l , , , . ogyaszt 
anu manyabol1s. 

A bevásárlóturizmus változatai 

A kutat~s köz~ppo~tjában a kelet-euró ai á .. .. . . 
gat-Europa, külonósen Ausztria kö .. ~ ~amok kozotti tunzmus és a Kelet- és N 
kelet~európ~iak számára a Iegközele~~fo tur:'taforga!.om .. állott, hiszen Ausztria vofi~ 
osztrako_k (es valamivel később a német~~)a? la vasfü?gony túlsó oldalán, és sokáig az 
ezen a reszén. Je en tettek a külföldi turista't 'l, 

A · , , a VI agnak 
. ~r!sta vasadásai nagyjából kétt'l 'k' . 

racl~nalls g~zdasági tranzakciót ké vi:~ . ~agy szabad_xdős tevékenységi formát va 
emlekeztetm, hogy már az első T: ne . Az előbbiVel kapcsolatban érdem ' gy 
nak (18~4-b:~ is része volt a felke~=:~ ;~~lk álta.~ s~er~ezett utazásiajánlat-cs~~;r~ 
~ utazak vasarlási igényének kielé 't' J ott külfoldt boltokról adott tájéka t t~ 
~~fta~ ~jlődő területe. Minél jobb! ~~~~z~~~=t~ö~\turizmus mint iparág egyi~ ~;~ 
k l , a ' obgy sem gyakorlati, sem személyes kap ~ns a .nyomasztó irrealitásélménye 
: es em erekkel, annál nagyobb rés , .. . .cso ata nmcs a felkeresett hel színek 

sarlás .és :z é1!eremről étteremre ván~~\~olti ~t kü!.földi tartózkodás idején~k a vá~ 
t~tt mmtazataua támaszkodhat me l k r as; a o a ~or?yezethez való viszony be., 
valtotta szorongást. ' ye segttenek eluzm a céltalanság va l Jar~-

A t · , . gy una om kt-
unstak bevásárlása ma'sk . k' · 1 . or VISzont egys - , . 

lá:~v~e ·-~m-denki szívesen él a repülőtereken :z::u, :azdasa~lag racionális cselekvést 

!ru~:~~:~:1;;~1~~t U:~~~=~~~a~ ~v:~~~~blfok;;l~~i~~~~:s:!::n!~~~!~~; 
asagl racmnalitás figyelhető me , , a ' nun t hazájában. U anez 

~e~d~zeresen járnak Keletre hoJ:/zon osztrak ~s-német állampolgárok e~tébena g: 
es Igenybe vegyék az olcsó, de minő~~~ :~rz~s~~be: ol(csó élelmiszert vásárolj;:ak 

l a aso at a fogorvosnál, látszerésznél: 
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un.u"'""' fodrásznál stb.). De mindez ritkán fejlődik a szomszédos országok kö
árkülönbségek oly kiterjedt és szisztematikus kiaknázásává, mint amit a kelet-eu

ai turisták műveltek. Tevékenységük sokrétűsége és nagy volumene számos ténye
magyarázható. Egyrészt minden központi irányítású nemzetgazdaságban más
alakult az állami ártámogatások rendszere, másrészt előfordult, hogy miközben 

egyik országban krónikus hiány keletkezett valamilyen árufajtából, addig azt a ha
túl nagy mennyiségben be lehetett szerezni. 

A turizmussal foglalkozó nem~tközi szakirodalom kevés figyelmet fordított a sza
országok közötti mozgásokra. A szocialista tömb fogalmának elterjedése nyo

nem vett tudomást az országokat elválasztó határokról és a kelet-európai orszá
gok közötti utazás gátjairól, amelyek pedig csak az 1960-as években kezdtek ledőlni. 
Alig kapott figyelmet a Magyarországon tartózkodó jugoszláv turisták vagy a Csehszlo
vákiában nyaraló magyarak motivációja és tevékenysége- annak ellenére, hogy a régi
ónbelül a bevásárlóturizmus nagy részét a '60-as évek közepétől a '80-as évek elejéig, 
és bizonyos esetekben még ma is, az ő mozgásaik és tranzakcióik alkották. Az érintett 
országok vámhatáságai hasztalan próbátkoztak a magánbehozatal korlátozásávaL 
1964-ben a magyarak vízumkényszer nélkül utazhattak Csehszlovákiába. Következés
képpen az összes magyar turista több mint 70%-a Csehszlovákia felé vette útját. Ugyan
ebben az évben amindennapi fogyasztási cikkek közülsoknak az ára 20-40%-kal csök
kent Csehszlovákiában. A csehszlovákiai magyar bevásárlók által az országból kivitt 
pénzmennyiség a Magyar Nemzeti Bankot is beavatkozásra késztette a nemzeti valuta 
védelmében. Noha akkoriban a magyar állampolgárok éves kerete cseh korona váltá
sára igen szűkre szabott volt, a sajtóban egyszerre megsokasodtak a beszámolók és szi
dalmak azokról, akik gyógyszert vagy szalámít csempésznek Csehszlovákiába, amit az
tán eladva nagy tételekben vásárolnak s értékesítenek magánjellegű csatornákon Ma
gyarországon hiánycikknek számító, olcsó cseh termékeket, például gumicsizmát. A szom
szédok nem késlekedtek a válassza!. A cseh válliSzabályozás módosítása azokra a ter
mékekre vonatkozóan, amelyek exportját egyáltalán nem, illetve csak 100%-os vámil
leték kifizetése mellett engedélyezték, egyértelműen a magyar bevásárlók általlegin
kább keresett árucikkeket célozta meg. 8 

A Nyugat-Európából származó magánbehozatal sokkal kisebb mértékű volt, a lapok 
azonban számos olyan megvetendő alakról tudósítottak, akik megragadták az alkalmat, 
hogy minden harmadik évben turistaként utazhassanak Nyugatra, de múzeumlátogatás 
vagy a festői tájakban való gyönyörködés helyett nem átallottak csak egy-két napra Auszt
riába utazni, hogy minden pénzüket zsebrádiókra, márkás órákra, golyóstollakra, nej
lonharisnyákra, divatos sálakra, napszemüvegekre vagy esőkabátokra költsék. 9 

8 A lista élelmiszereket (vaj, rizs, dió, szárított gyümölcs, hús, hal), államilag er6sen dotált fogyasztói cik
keket (gyerekcip6k és alsóruházat, sport- és kempingkiegészít6k) és bizonyos műszaki cikkeket vagy min6-
ségi termékeket (a hordozható rádiókészülékekt61 a rozsdamentes acélból készült ev6eszközökön át a jó mi
n6ségű gumiabroncsokig) tartalmazott. A fenti adatok Sárdi Dánielnek a Csehszlovákia és Magyarország 
közötti bevásárlóturizmus történetér61 írott tanulmányából származnak. 

9 A bevásárlóturizmusról a médiában megjelen6 képpel foglalkozik többek közt Darja Kerec .,A szlovén 
hatóságok és a sajtó viszonya az Ausztriába és Olaszországba irányuló bevásárlóturizmushoz" (The Atti tu de of 
Slove1lian Authorities and the Press toward Shopping in Austria and Italy), és Dessewffy Tibor .,Spekulán
sok és utazók. A turista politikai konstntkciója a Kádár-rendszerben" (Speculators and Travelers. The Political 
Construction of the Tourist in the Kádár Regime) című tanulmánya. 
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~ármit írt i'> az újság, bármilyen magasra rú ak . . , , 
terJedt a magánbehozatal és a bőrönd d ~" lS a kiszabott btrsagok, egyre jobban 
formális piacuk is kialakult a pi~cterek !~e~:ag ' az ~8?-as évekre pedig már a félig 
zésük ~okatmondó: Magyarországon eleinte le~a~ a . varo~kb_an. ~öznyelvi eineve
azt a tenyt, hogy a legtöbb kereskedő Lengyelo~ ~ p~~~n,a~ hívtak, ?Tintegy elismerve 
ként emlegették, azt az ironikus felismerést tük .. szag o er ezett; ~esőbb KGST-piac
vétel korábbi gyakorlatát kibővítve s . t ~ozve, ?ogy, ez~k a ptacok a magánadás
bürokratikus irányítású államközi kZlersezskemdatl s~n kiak_naztak és egyben korrigálták a 
, k:t-1 k e e em .~.ogyatekossága't lD V' ··t eve o ezdve kínai piac a nevük J' elezve kí . k k. l . egu az 1990-es 

. t k 'b . . ' a nat eres edők és áruk t, , , mm a ora bt szocmlista országok közötti , kül'' b , . ernyereset, vala-
Mindazonáltal nem tűntek el telJ'esen a hart' kon sekgek ktegyenlítődését. 

t k 'ld' a ar eres edelern ' ·c ,. a pe aul Magyarország keleti határai , . - regt .~.ormai. Megmarad-
szágból, Ukrajnából a balti államo kb -t: ahol UJ szereplok bukkantak fel: a Törökor-
kereskedők A ható;ágok megtűrik jel~nl~::k v~ l~ ~ZOVJet tagközt,ársaságokból érkező 
rok egyre növekvő tömege nem tud másh ~ , e,' lS.zen az elszegenyedett állampolgá
továbbra is rossz minőségű de olcsó áruk o t v~s~rolm, csak ez.eken a piacokon, amelyek 
~Ital készített felmérések és interjúk érté~e~~~lnak: ~-szoct?lógusok és etnográfusok 
aruk összetéte Iéről, a kereskedelem mértéké ~~l o_rmac~o! nyujtanak az eladásra kínált 
az ukrán és a román árusok rossz minő , - ;o es az enntett szereplőkről. Általában 
üvegárukkal és háztartási kiegészítőkk:tfu, ~ n~gy~n o~csó ruhákkal, szerszámokkal, 
drágább, de jobb minőségű divatárukra sz=~~:o~n~~ c' m!g l~ngyel és török riválisaik a 

Az 1990-es évek gazdasa'g1· va'lsa' . . Ko kat 1995: 238-251). 
, gat mtatt sok ukraJ· · 'll · · 1 · , gozo munkás hónapokig egya'ltal, nat, a ami tu aJdonu gyárban do l-

, an nem vagy nagyon k' - 'd- .. 
pe~z~en _kapott fizetést. Számukra az egy~tlen túlélés. ,eson, az I okoz~en devalvált 
mekeit, es eladták a határ túlsó oldalán. Sokan azok ll~~o~ volt: ha _elloptak a gyár ter
kereskedelemben már a elegendoN toNk 't po " kozul, akik reszt vettek ebben a 
' · ' e gyujtottek ahhoz h k' · , 
es szmte rendszeresen működő, nagy társadalmi , . ' ogy . Itef]esszek az üzlete t, 
rendelkező kereskedőkké váljanak. Legtöbb'ük ;~ ~~~skede,~ kap~olatrendszerrel 
kedelem alacsony társadalmi presztízs- k' ~h - eves ferfi. A kiSkaliberű keres
amelyet főleg vidéki asszonyok gyako:~ln:k (~z~ot Ihozó. túlélési stratégia maradt, 
253-261). Site, vaskin, Orbán és Varga 1995: 

, H~ a ~zegény emberek piacán a sze re lők "bb , . 
letezo vam- és adószabályt u'gy M p to sege rendszeresen megsérti az összes 

, , ' a agyarország déli h t' · 'l c · ' vekenyseg megszegte mind a hel i t" , k . a arama .~.olyo kereskedelmi te-
viával való kereskedelmet tilto' nyemorvtke~y~ etb, mm,d pedig a háború alatt a Jugoszlá-

. ze oz1 em argot Mí · h'b , -
menti magyar városok sietve épített 'k , . , g a a oru elott a déli határ. 
bevásárlóturistáknak, a legális kere:ke~~re-~~sral a be~asárlóközpontokat a jugoszláv 
egyik napról a másikra munkanélkü'l' l tet eSmk ut~ ~n veget ért, és aki addig ebből élt 
, f 1 e · o an atálltak arra h 'll , · ' es egyvert csempésszenek JugoszláV!' 'b ' ogy I egaliSan benzint 

A ki a a. 
sza rodalom hemzseg a turisták b' 

figyelésektől, de alig szól a szacialista 0;zo~yt~~? helyzetére ~onatkozó általános meg-
~urópába utazó turisták viselkedéséről s:~g~ ol Nyu~a~ra, Illetve a Nyugatról Kelet
Itól a "keleti" turisták abszurd vagy 1 ' . b~ tve az UJ~a~ok anekdotikus tudósítása
( a hamburgi szupermarketben az in egJo :setben SaJnalatra méltó viselkedéséről 

gyenes muanyag bevásárlótáskák tucatjaival távo-

10 Ebből a szempontból sokat tanultunk Sik Endre kutatásaiból az informális piacokróL 
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zó szovjet matrózokról, a római műemléképület tövében álldogáló lengyel turistáról, 
aki képtelen megértetni reménybeli vásárlóival, hogy egy doboz Nivea krémet kíván 
nekik eladni, a bécsi Mariahilferstrassén nyakon csípett magyar bolti tolvajról stb.). 

Pedig nem tanulság nélküli jelenség a kelet-európai turizmus Nyugaton. Amikor né
hány kelet-európai országban enyhült a nyugati kiutazás szabályozása, a tehetősebb ré
tegek úgy döntöttek, hogy mintegy három-négy havi fizetésüket az útlevél, a szükséges 
vízumok és a legálisan vásárolható kemény valuta beszerzésére áldozzák. Amikor vé
gül átkeltek a határon, akkor kellett rádöbbenniök, hogy hazájukban az átlagos havi jö
vedelem jóval alatta marad azoknak a minimális szociális juttatásoknak, amelyekre a 
szomszédos állam lakosai jogosultak, s ők maguk a legnagyobb erőfeszítéssel sem osz
tozhatnak soha a tipikus "nyugati" turista tevékenységeiben és tapasztalataiban. Az uta
zás esetükben azt jelentette, hogy a magukkal hozott konzerveken éltek, ingyenes szol
gáltatásokra vadásztak, unalmas távoli rokonokat vagy a barátok barátait látogatták 
egy kiadós lakoma vagy egy-két nap ingyen szállás reményében, és ha nagy ritkán be
merészkedtek egy olcsó étterembe, szembesülniük kellett a pincérek gúnyos mosolyá
val, amikor mindössze egyetlen előételt rendeltek. Miután türelmesen kiállták ezeket 
a megpróbáltatásokat, a legtöbben úgy érezték, hogy az elszenvedett megaláztatásokat 
mind maguk, mind pedig az otthoniak előtt igazolniuk kell az utazás trófeáinak büsz
ke mutogatásával: a megtekintett nevezetességek fotóival és a fillérenként összekupor
gatott pénzen vett, ritka nyugati holmikkal.11 

A gyakori nyugati utazás kiváltságnak számított. A legnagyobb presztízzsel azok a 
szakmák büszkélkedhettek, amelyek a hivatalos kiküldetések reményével kecsegtettek. 
A diplomata, a külföldi tudósító, a külkereskedő pályája vonzotta a fiatalokat, a kamion
sofőröket és a stewardesseket pedig valóságos hősöknek látta a népi képzelet.12 Hason
ló logikával igazolta önmaga és az otthoni közösség előtt a Németországban vagy 
Ausztriában dolgozó jugoszláv vendégmunkás is azt, miért törődik bele a relatív bőség 
reményében a sok évi kemény munkába és megaláztatásba.13 

Nem kevésbé izgalmas téma a nyugat-európai turisták ismerkedése a szocializmus
sal. A Kelet-Európába érkező nyugati munkás vagy kispolgár turista megkülönböztető 
tiszteletre számíthatott, s arra, hogy relatív gazdagságát általános irigység övezi. Mint 
Böröcz József megjegyzi, a szállodaigazgatók és programszervezők ismintegy arra biz
tatták, hogy "Keleten" csak nyugodtan viselkedjék úgy, mint az ültetvényes a hajlongó 
bennszülöttek körében (Böröcz 1996). 

Előbb-utóbb felvethető ellenünk, hogy a bevásárlóturizmus tárgyalása olyan, telje
sen különböző jelenségeket mos össze, mint amilyen egyfelől a szuvenírok vásárlása, 
másfelől pedig a feketekereskedelem. Az ellenvetésre két válasz is adható. Egyrészt, 
noha a "turista" jogi kategóriája olyankülföldi látagatót jelöl, akinek gazdasági tevé-

ll A Gayer Zoltán ,,Fényképaktusok. Amat6rképek a rendszelVáltás el6tt és után" című tanulmányában 
· elemzett turistafényképek legérdekesebb példányai azzal a céllal készültek, hogy- elfelejteíve a kelet-euró

pai turista fájdalmasanmegtapasztalt kisebbrendűségi érzését- úgy örökítsék meg magukat, mintha e kivé
teles napokban a bőség társadalmának tagjai közé tartoztak volna (lásd Gayer 1998). 

12 Err61 bővebben Hammer Ferenc ír .,Benzinszagú Szindbád. A karnionos mint népi h6s a szacialista Ma
r;yarországon" (A Gasoline Scented Sindbad. The Truck Driver As a Popular Heroin Socialist Hungary) cí
mű tanulmányában. 

13 Mindezt, valamint a "nyugati" életmódhoz való igazodás válfajait elemzi Horváth György .,Szenvedés 
és legitimáCió" című esszéje. 
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kenysége a fogyasztásra korlátozódik, . al" , 
ge kénytelen volt a kereskedelem val~~z~~ :E ISta -~~szago~ból érk~zó turisták többsé: 
tózkodásának költségeit fedezhesse. Th~bbáo~aJ~ban ~~szt vennt, hogy külföl?i tar
országokban állami monopólium volt . d k ~ a_ kü~ereskedelem a szoc1alista 
séget kívántak folytatni küUo""ld.. 'ffinlk' azo '.. bármifele kereskedelmi tevékeny-on, arra enyszerultek, hogy tu · t, k ál , , 
kat. A csekély haszonnal járó kiskereskedelem m . fiS ana cazzak magu
zájárult a háztartás feruitar·tás' áho , ks ellett, amely azonban még így is hoz-, z, es so zor emelte a benn ésZ 5k , 
nalat, a nagy haszonnal járó üzlete t az ol an , . , e r t vevo . életszmvo-
amelyeknek kivitele tilos volt. Ide tarto it . k~al valo kere~kedelem biztosította, 
~~gek, védett növények és állatok exp:tja ~::at~ va!fj ~épm~~szeti al~otások, ré
gtamak minósüló termékek eladása Keletre (Ez utó:t,~ t e e,~ k <?.<?.~.-liSt~, straté
lemzi, hogy a magánúton behozótt mús ~ 1 erme e külonos statusát jel
mi vállalatok és kutatóintézetek vásáro;te;ke & elt,,kompulte'rkal~atrészeket többnyire álla-

M, , . , . Le es sze re te ossze ) . 
asreszt az illegáliS kereskedő és a turista társadalmi . 

Gyakran az adott helyzet által kínált sze~epe nem zárta ki egymást. 
lyik szerep kerül előtérbe. A románi~aze~:!~~ad~t~ feltetel~któl függött,. hogy me
elemez: egy visszavamil t feketéző me , . , . Y an tanulmanya egy egyedi forrást 
leti útjáról nem sokkal az 1989-es rom~r~~t, ~ r~szlete~en b~számol jugoszláviai üz
gyon különleges esetekben utazhattak a al orr~ a o~ után. Mlvel a románok csak na
di paradicsomról kialakított mítosz a az~:g: ;:sz~gokb~ a Ju?o~zláviáról mint föl
benyomásokon alapult, akik az 1970-e~ és ,8fas éve~~ugos~lav tu~ISta,k ezr~iról szerzett 
tak a romániai feketepiacokon. Ami feketé ó k , . en mnidenfele luxuscikkeket árul
dovóból Nisen és Szarajevón keres· tül M z ~ b ut:J,a egyre nyu~atabbra vezetett-Kla-
kö~eli területeken a bolgár és oro:z fek~~~:;e~:~~br~vnikba -, ~vel a határhoz 
Mmthogy az üzlet rosszul me nt ele end- . d . o erosebbnek biZonyultak nála. 
fedezze a "festői vidékef'. Minél tá;olab~~:~~::ad~ a.r~a, hogyk~rülnézzen, és fel
magát, mint valami iskolai kiránd l, , . . omaruatól, annál mkább úgy érezte 
belőle. Dubrovniki élményei egész~:~e~~=~tve~?Je. Csempészként kezdi, s turista lesz 
ez idáig csak a nyereség érdekelt üzl. . t .n. esdi ~: "~zen a helyen mi, feketézók, akiket 

· , e ro1 ragasagrál és g d kr'l 
szmte amennyországban éreztük magu k ~ V' on o o megfeledkezve 
is turisták lehetünk.'* n a · egre, mondtuk magunknak, egyszer mi 

"Honosított" tárgyak és eszmék 

Noha a legtöbb ez idáig érintett téma a keresked l , . 
foglalkozik, kutatásunk központi kérd, , e e~mel, tárgyaiVal és módozataival 
tudás láthatatlan importjára a mítosz~~, egeszen ~~ra vonatkozott: az eszmék és a 
lag megszervezett álmodozá~" folyamatá es ~tereotlplák körforgására, a "társadalmi-
a "min~e~ nyugati dolog" (Appadurai 19~0~ 1 ~~)1?~0: ~3): ho~ jobban~eg~rthessük 
gyaszt01 tarsadalomba való szocializációt . ~;mtt.csilla~tthatatlan ehseget, a fo
identitások formálásában. (Az idézett péi:• nkY_U.~alzti .aruk,.hclkkek jelvény~nkcióját a helyi a 18 Je 1 ogy a "nyugati" kulturális érte-

14 Vári tanulmányának ' . u 'l Cime . .,mege t tapasztalatok ' .. ··k'"l · l , 
Experience and Inherited Meanings: The Ca f n es o~ o t Je entesek. Egy román csempész esete" (Uved 

se 0 a .,.omaman Blackmarketeer). 
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éppen olyan relatív jelző, mint földrajzilag.) Ezen folyamatok világos átlátása 
aligha érthetjük meg a régió lakosságának zökkenómentes átállását 1989 után a 

és az önstilizálás késő kapitalista formáira. 
Románia kivételével a fogyasztást a szacialista országok sajtója soha nem bírálta 

könyörtelenül, mint a nyugati értelmiségi kritika. Ellenkezőleg, a hivatalos pro
'Dati!:alllOa az 1950-es évek elején meghirdetett Malenkov-program óta arra az álláspont

helyezkedett, hogy a nehézipar megteremtése után eljött az ideje a könnyúipar fej
lesizH~sénel,, vagyis a fogyasztói cikkek kibővített termelésének. A nagygyűlések szóno

a társadalmi haladást az életszínvonal emelkedésével és a fogyasztás növekedésé
mérték és ünnepelték A gazdasági reformok szükségessége óvatos modernizálási 

stratégiát alakított ki, amibe a tudatos fogyasztói nevelés is beletartozott. A szacialista 
országokban megrendezett nemzetközi vásárok többek közt megjelenítették azt a "vi
lágszínvonalat", amiliez a hazai termelésnek fel kellett zárkóznia. Ezeknek a vá~árok
nak a látogatása mint kirakatnézés és virtuális vásárlás, a minóségre és funkcionális kö
vetelményekre fordított figyelem és a különbségekre érzékeny értékelés iskolájává lett. 
Kitzinger Dávid és Gecser Ottó "Vásári mulatságok. A Budapesti Nemzetközi Vásdr mint 
virtuális bevásárl6túra" címú, alábbiakban közölt tanulmánya ennek a folyamatnak a sza-

kaszait és eredményeit követi nyomon. 
Az utazó eszmék és tárgyak migrációjuk folyamán jellegzetes átalakulásokon men-

nek keresztül. Új jelentést nyernek, ahogyan átszínezi őket a helyi használat. Ebben a 
formában a helyi csoportok önazonosságának átértelmezésében is támpontokként 
szolgálnak. Ahhoz, hogy a globális jelenségek gyökeret verhessenek, először "hono
sodniok" kell (Appadurai 1990). Ennek a kreatív átalakításnak az eredményét általá-

ban a jelentések hibridizációjaként emlegetik.15 

De talán az ifjúsági kultúra, s különösen a beatzene kínálja a legjobb példákat a je-
lentések újrateremtésére. Ez a zene éppoly felrázó, sót felforgató volt Kelet-Európá
ban, mint Nyugaton, még akkor is, ha a rajongók tömegei csak kivételes esetekben ér
tették, miról szólnak a dalok. Érezték a zene újdonságát és lendületét, és belevetítet
ték a maguk lázadását, dühét és szentimentalizmusát. Az importált formák bátorítot
ták és elősegítették azoknak az érzéseknek a kifejezését, amelyek korábban is jelen 
voltak, de nem találtak megfelelő artikulációs formát. Hasonló folyamat figyelhető 
meg az 1980-as években a számítógépek elterjedésével. Kialakult - különösen Jugo
szláviában és Magyarországon- a számítógépes hackerek és programcrackerek speci
fikus kultúrája, akik megteremtették saját kommunikációs hálózatukat és kifejezés
módjukat, a maguk különleges verbális és vizuális nyelvét, míg végül szabályos cracker
partikat szerveztek a "múvelódési házakban". Ezeket az intézményeket eredetileg köz
tudomásúlag a "szocialista személyiségek" kollektíváinak kialakítására szánták. Az esz
ményi szacialista személyiségek azonban létre sem jöttek, vagy ha mégis, a múvelódé-

si házakban nem mutatkoztak. 

15 Egy divatcikk jelentésének átértelmezését elemzi Oblath Márton "Egy rendelésre készült Chanel kosz
tüm, Magyarország 1966" (A Bespoke Chanel Suit in Hungary in 1966) eim ú tanulmánya arról, hogyan vált 
valaki Magyarországon egy mérték után készitett Chanel-kosztűrn boldog tulajdonosává, milyen jelentést 
kapcsolt hozzá viselője és annak baráti köre, hogyan "honosította'' és hasonította magához az idegenből át-

vett tárgyat. 
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N,e~csak ~~berek és tár~ak ~tazna~, az eszmé,k is átlépik a határokat. A kritikai 
kultmakutatas IS ezen eszmek egyike, a Jelen kutatasunk pedig annak kelet-európaivá 
"honosított" formája. 
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replika 

Vásári mulatságok 

A Budapesti Nemzetközi Vásár mint virtuális bevásárlótúra 

Gecser Ottó és Kitzinger Dávid 

,,S ki számíthatná ki, hány ld.ilföldi utazással ér fel egy-egy elmélyült 
bolyongás a vásáron?" 

(Népszabadság, 1963. 05. 17.) 

., ... az idei tavaszi vásáron szintén főként az exportcikkek bemutatóját 
hangsúlyozzuk, s emiatt a látogatók találkoznak olyan termékekkel is, 

melyek a hazai vásárlók igényeinek talán nem mindenben felelnek meg." 
(Hungexpo- Vásári Híradó, 1968/1.) 

Tanulmányunk szigorúan véve nem a bevásárlóturizmusról szál, hanem inkább annak 
hátteréről. Arra keressük a választ, hogyan alakultak ki és teljesültek be a hiánygazda
ságban a vágyak, és hogy miként nyert fokozatosan teret a fogyasztóikultúra a szaeia
lista Magyarországon. Annak megértésére törekszünk, miképp történhetett, hogy az 
emberek képesek voltak fogyasztói identitásokat kiépíteni és fenntartani egy olyan 
környezetben, amely nem kínált számukra valódi választásokat, hogy miképpen kutat
tak információk után és igyekeztek lépést tartani életmódjukban a nyugati világgal. Az 
áruhiány eredményeképpen a fogyasztási preferenciák gyakran nem kerülhettek kife
jezésre magában a vásárlásban. Ezért a kelet-európai szükségletek és a bevásárlóturiz
mus összefüggéseinek feltárásához a virtuális gyakorlatokra és a fogyasztási vágyak 
képzeletbeli beteljesítésének gyakorlataira kell koncentrálnunk. "Virtuális vásárlás" 
alatt az olyan fogyasztást értjük, amikor az áruk választéka megismerhető ugyan a vá
sárló számára, de a javak gyakorlatilag nem, vagy nem azonnal érhetők el. Így a fo
gyasztás- a források elégtelensége vagy a lehetőség hiányamiatt-magára az informá
ció gyűjtésére és a vásárlói szerepekés tevékenységek gyakorlására korlátozódik. A fo
gyasztói döntések realizálásának hiányában a virtuális bevásárlás inkább a Irulturális 
identitást felépítő vágyakra vonatkozik, és nem amindennapi szükségletekre. Ez a faj
ta fogyasztás jellemezte a szacialista hiánygazdaságokat, ahol az állampolgárok nem 
fejezhették ki választásaikon keresztül társadalmi vagy személyes identitásukat. Példá
ul: a virtuális vásárlás egyik formája nyugati áruházak lejárt katalógusainak közös bön
gészése és a látottak megbeszélése. Ugyanennek gyermekjáték-változata a "stoppolás", 
amikor a véletlenszerűen felütött újságban vagy katalógusban a vágyott tárgyak ábrá
zolt képeire csapva a játékosok "birtokba veszik" azokat, sa leggyorsabbaké "lesznek" 
a legmagasabbra értékelt tárgyak. Hasonló virtuális bevásárlási gyakorlat volt nyugati 
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