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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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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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filmekben látott ruhák vagy bútorok "kitárgyalása", vagy a nemzetközi vásárok látoga
tása. A nem privilegizált többség számára ezek az alkalmakjelentették az egyetlen ta
lálkozási lehetőséget a nyugati életstílusok tárgyaivaL A nyolcvanas évek végéig, a vi
lágútlevél kiadásáig a nemzetközi kiállítások és vásárok mérhetetlenül népszerűek vol
tak. Évente közel egymillió látogató járt a Vásárvárosban, hogy megnézze a hazai ter
mékek legjavát, és ami még fontosabb: naprakész információkat szerezzen a vágyott 
életmódokhoz szükséges eszközökről és azok használatának módjairól. 

Hogy tetten érjük a nemzetközi vásárok hatását a szocializmus átalakulásának fo
lyamatában, először is bevezetünk egy elméleti sémát, amely a nyilvános bemutatók 
ideáltípusainak megkülönböztetésére szolgál. Majd e séma segítségével bemutatjuk ·a 
magyarországi nemzetközi vásárok történetét. A tanulmány fő részében az ötvenes 
évek végétől a hetvenes évek elejéig tartó időszakot tárgyaljuk, amikor is a fogyasztói 
szocializmus kezdett formát ölteni, valamint ezen időszak vásárai körül szerveződtek 
azok a viták, melyek az MSZMP számára elfogadható igények, gyakorlatok, és legfő
képpen életmódok határait definiálták újra az 1956-os forradalom után. Megkíséreljük 
nyomon követni, hogy a vásárt szervező hatóságok és a kiállítók milyen üzenetek át
adására törekedtek, és ehhez képest a látogatók hogyan használták a BNV-ket. 

Forrásaink között a néhány elérhető katalógus és zárójelentés mellett elsősorban 
korabeli újságcikkek szerepeinek Ezek között vannak hivatalos hangvételű napilapok 
(Népszabadság, Népszava), népszerűbb hangvételű hetilapok (Nők Lapja, Szabad Föld, 
Ludas Matyi, Magyar Ifjúság), valamint a Hungexpo Vásári Híradó című kiadványa, 
mely alapvetően szakmai jellegű, a vásár ideje alatt naponta megjelenő számai azon
ban a nagyközönséghez szóltak. Az újságokon kívül korabeli filmhíradókat elemez
tünk, és interjúkat készítettünk a korszak vásárainak vezetőivel, kiállítóival és a látoga
tókkal is. 

A nyilvános bemutatás modern formái 

"29/a A kicsinyben árnsítás a vásár területén általában tilos." 
(A BIV 1960-as szabályzata) 

A nemzetközi kiállítás a múzeummai és az áruházzal együtt a nyilvános bemutatás tipi
kusan modern intézménye. Mindegyik az emberi nem (vagy pontosabban a nyugat-eu
rópai és észak-amerikai társadalmak) fejlődését reprezentálni és ünnepelni hivatott 
különleges forma. Ugyanakkor teret nyújtanak az alsóbb osztályok szakásainak és élet
módjának reformálási kísérleteihez is. Mellettük megtalálható a kora újkori eredetű 
karnevál vagy népünnepély, ami lényegét tekintve felforgató, karakterében alsó osztály
beli. És végül, a modern nyilvános közszemlére tétel ötödik jellemző formája a közép
kori eredetű, politikailag semleges kereskedelmi vásár. A tizenkilencedik századtól meg
rendezett nemzetközi kiállítások, bár önálló típust jelenítenek meg, fejlődésükben vál
tozó hangsúlyokkal a múzeum, az áruház, a kereskedelmi vásár és a karnevál jegyeit 
hordozzák. 

Az áruház és a múzeum közötti eltéréseket Pierre Bourdieu öt ellentétpárban fog
lalja össze (Bourdieu 1993: 298). 
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Áruház 

zaj 

érintés 

gyors, felületes, szervezetlen felmérés 

szabadság 

megvásárolható termékek 

gazdasági értékének mérlegelése 

Múzeum 

csend 

szemlélés 

ráérós márlszeres vizsgálat, 
mely egy m'eghatározott rendet követ 

korlátozottság 

nem eladásra szánt munkák 

esztétikai értékelése 

.. kh M' 'zeumi tárgy nézője minden 
Még egy különbséget hozzátehetünk eze e~. Ig a mu l lk t, gy a kiállító 

egye~:~~~~tá;~l~~~~~:z=~~f::~~:~~~~:b::~~~e~:ztá~~~o~zn~il~á~v:~ók~~ ~B~~J~~ 
szan . '.. .. b , k ellenére a két intézménynek van egy ozos ce . 
dal~ 1991).# Mmde~-~ ~~~; ~~~: formálisan nyitott tér, valamint mindke~tő a ve~sen
"~mdke~to ~:f gyoa~~latok terei, melyek egységesítik az ízlést, az értekeket es az 
ges, a fil~~ , ( ) , d 1 mban" (Bennett 1995). , 
életvezetesi normakat : . . , a tarsa al o , ik két ideáltípusát a népünnepélyt és a va-

Említettük már a nyllvanos szem e mas . . , ' , . k a hala-
, E kben kevésbé találhatók meg a foucault-l mstruktlv-regulatlV Jegye E' s k k 

sart. ze , . , . "k . , rték bemutatásának szándéka sem. ze so -
dás vagy barmllyen he?~mon ~hu .. ~ e , .. - z alsó osztál beli helyi közösségek, il
kal inkább instrumentahsak sapt kozonseguk. ~ , , , ~- pély közötti különb
letve a kereskedők- számára. A kereskedelmi ~as~r ~s a nepunne 
ségek is bemutathaták a Bourdieu-éhez hasonlo tablazatban. 

Kereskedelmi vásár 

későbbi vásárlás 

korlátozottság 

munka 

szakértői vizsgálódás 

érdek 

Karnevál vagy népünnepély 

azonnali fogyasztás 

szabadság 

szórakozás, szabadidő 

egyszerű bámészkodás 

szenvedély 

A budapesti vásárok rövid története 

Tudjuk kirakatkultúránk területén nincs szégyenkeznivalónk" 
" ' (Hungexpo- Vásári Hiradó, 196811.) 

' ' k Budapesti Nem-
H l helyezhetnénk el a hatvanas és hetvenes évek Magyarorszagana, 'l l' , 

o , "d 'l, . k .. ··tt? E kérdes megva aszo asa-
zetközi Vásárait a nyil_váno~. be~utatok ll e~{fu~~sá~~~j~llege az idők során. A kiál-
hoz elős~ör, át kell tekmtenuMn\ ogyan ~ ~állít:ssal kezdődött, mely a honfoglalás ez
lítások tortenete az 1896-os 1 ennmffil , h ezer kiállítá
redik évfordulója előtt kívánt tisztelegni. Ahz ese~eny t ;ala d:~:~=~thető a tizen
., al és hannillió látogatójával méretében a nem lS ve e s~l , 
~~encedik század nagy nemzetközi kiállításaival (lásd táblázat). 
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1851 
1855 
1862 
1867 
1873 

Az első európai nemzetközi vásárok kiállítói és látogatói 
(Plum 1977 alapján) 

London 
Párizs 
London 
Párizs 
Bécs 

Látogatók száma 
(millió) 

6,0 
5,2 

6,2 
11,0 
7,2 

Kiállítók száma 
(ezer) 

14,0 
20,8 

28,6 
43,2 
25,7 

A Millenniumi Kiállítás - csakú · E .. E h ·b· · gy, mmt az xposttwns Universelles va G · 
x l mans - a nemzet ipari és kulturális fejl" d, , k b , , , gy a reat szettől (Munkácsy Ecce Homó'a) a t h , ?,.esene emutatasat celozta. A művé-

a legkülönfélébb tárgyak kerültek ki~~lí~'olog~g (P~skás Tivadar telefonhírmondója) 
zelebb állt a múzeum ideáltípusához a mi:r:. , r~~ ~zvény kon~epc~?ját tekintve kö
nepélyhez, mint a kereskedelmi vásárhoz A~ ~~re~' oz, v~~a~u,nt ko~eleb~ a népün
kájával és céljaival inkább helyi J"elleg" ·. tk ev~s Kmlhtas nac10nahst~ retori-. u, mm ozmopohta esemény volt c T b 
ta tm a magyar nemzeti gazdaságot a vilá n k , , . . . e p: emu
ségét a polgárok felé. Werner Pl um (1977g) a '.es de~l ,?n~t:a!~1 az 1pa~osodás sikeres-
.,· sz enn t a Vl agkialhtasok egy k 1 f"bb f k 

~~~:é~zf~~~ ah~:y~;j!o:~~~~~t~;ft~~r::f:~;~s~be ~e tett _h!tet koU:mu~:álja :~ö~ 
_jólétet teremtve eltünteti a nemzeteke b 1"1' , gla umverzah~ ~~e!ve, mely általános 
A 

. .. n e u l es nemzetek kozott1 mega t tt , 
nemzeti unnepek és a nemzetközi kiállít' k l l , , . s~ o sagot. 

Kiállítás, megszakott gyakorlat volt a tl'zenk~lso odyikan e, egyltese, mmt a Mdlenniumi l ence szazadban. 

A századfordulás ünneplések és a nemzet időszá 't, , 
nemzet eredményeinek szimbolikus számb 't l, ml adsankak hasonló kiemeit pillanatai a 

k .. 1 .. , ave e ere a ta alkalmat ezek a ki 1 'll 
nato to tottek meg tartalommal a naptár!' 'd" h l d, , .. .. , , , eme t pl a-k" · k' 'll' , 1 o a a asa t a kozosseg szam' A oz! la Itasok a modernitás nemzetek fölötti t , , . , .. , . ara. nemzet-
lyamatát jelölték a határok nélküli 'd" , o_rony~r~Janak utesei voltak. A haladás fo
nemzeti határok~t nem ismerő embe~io;, e~ az,oss~ealbtott leltár, legalábbis ideálisan, a 

te a_kétfajta idő~z_ak! lajstrom teljes el~~fa:~~::~y~t~~::í~;szo~~~~-~~de\nem jelentet-
zet ~s a modermtas Időszámítását összehan olni , , a l~e. eztek a nem
tet ugy állították be mint amelyik egy g d ~~mass~l ugy, hogy a hazlgazda nemze
közül (Bennett 199S: 209-210). amo ernltas rugóJát mozgató, élenjáró nemzetek 

A Millenniumi Kiállítás az új Városligetbenk h . . . 
nemzetközi vásárok helyszíne A váro k a~~tt elyet, am1 1974-lg maradt is a 
építetlen volt, hamarosan azo.nban a sn~rs :~: teru et~ n~m_ sokk_~ korábban még be
szévé vált. A Városliget a tizenkilenc~ik sz' mbe~ nov? va~o~~o~pont o~ganikus ré
tengelyén fekszik. A helyszín szimboliku . :za~- v~g: :ar~sep1tes1 beruhazásainak fő 
mények: a kontinens első földalatti vasútj: J~e:~~e?et J~lzlk ~?ar~ot ~örülvevő épít
sök tere a szaboregyüttessel és a teret két,old l 'lrka~_sy uft, a'! ~gva~osl sugárút, a Hő-

, · M , ' a ro ozre o go ket muzeum s ' " 
veszeti uzeum és a Műcsarnok. A kiállítások id . , , .. . , ; a , zepmu
park volt, ahol számos borozo' zene's , h' eJen ki~l a hget nepszeru szorakozó-

' szm az mutatvany "k"d" 
épült meg a Budapesti Állat- és Növ' k t 'll 0~ mu ~ ott, valamint itt eny er' I etve a Nagycukusz lS. Az új, 1974-ben 
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elkészült Vásárváros máramodern nemzetközi kereskedelmi vásárok igényeinek meg
felelően épült fel Kőbányán, egy ipari negyedben, amely nem volt, és várhatóan nem is 

lesz szerves része a város életének. 
1896 és 1948 között a kiállítások stílusukban mindvégig közelebb maradtak a múze-

umhoz, azonban lassú átalakulás indult meg a kereskedelmi vásár típusa felé. A ren
dezvény hivatalos neve Budapesti Árumintavásár volt. Szervezői alapvetően a protek
cionista gazdaságpolitika célkitűzéseit követték, hiszen 1948-ig a külföldi kiállítók nem 
hozhattak el olyan termékeket, melyeket Magyarországon is gyártottak Ennek a poli
tikának a jegyében 1912-ben az Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke a vásár célját a 

következőkben jelölte meg: 
... elősegíteni a piac és a folyton fejlődő ipari technika ismeretét; népszerűsíteni a magyar 
ipart belföldön, fokozni a magyar ipar exportját; fejleszteni a magyar idegenforgalmat; meg
ismertetni Budapestet, Magyarországot és a magyar gazdasági életet (Kapalyag 1992).1 

A második világháború után az első, és 1955-ig egyben az utolsó vásárt 1948-ban, az 
átmenet utolsó évében rendezték meg. Az 1848-as forradalom emlékére a Centenári
umi Vásár nevet kapta, de központi témája inkább a gyors háborús újjáépítés ünnep
lése volt; vásárlási és népünnepélyi jellegű szórakozási lehetőségeivel igyekezett feled-

tetni a háborús idők nélkülözéseit. 
1949 és 1955 között az erőtejes gazdasági központosítás idején nem rendeztek vásá-

rakat, azok gazdaságilag feleslegessé váltak a tervgazdálkodás közvetlen irányítási rend
szerében. A vásár reprezentációs, legitimáló szerepét pedig a népszerű kultúra olyan 
területei vették át, mint a sport és a film. 1955-től a hatvanas évek közepéig a vásár a 
Budapesti Ipari Vásár nevet kapta, mely név már maga is a rendezvény túlnyomóan 
ipari jellegére utal. 1968-ban aztán a rendszer óvatos politikai és gazdasági liberalizá
ciójának eredményeként egy újfajta vásár jelent meg, a Budapesti Őszi Vásár, mely ki
zárólag fogyasztási cikkek bemutatására szolgált. Ekkortól vezették be azt a gyakorla
tot, hogy tavasszal a beruházási javak, ősszel pedig a fogyasztási cikkek kerültek bemu
tatásra. Egészen a hetvenes évekig a kiállítók nem egyéni vállalatok, hanem nemzetek 
voltak. Idővel a gazdasági funkció fokozatosan hangsúlyosabbá vált a reprezentációnál, 
a változásokkal a tavaszi vásár a kereskedelmi vásár ideáltípusához, míg a közvetlen vá
sárlási lehetőségeket kínáló őszi vásár az áruház típusához közeledett. A fogyasztási és 
beruházási javak kiállításának szétválasztása alapvetően megváltoztatta a rendezvé
nyek arculatát. Az őszi vásár egy szórakoztató virtuális fogyasztási népünnepéllyé ala
kult, ahol néhány árucikket ténylegesen is meg lehetett kapni. Vásárlási és szórakozá
si lehetőségeivel egy hatalmas bevásárlóközponthoz lett hasonlatos, ugyanakkor spe
ciális, időszaki jellegével valami nem mindennapi, feje tetejére állított világ volt, ez tet-

te a vásárt a fogyasztás karneváljává. 

1 A tizenkilencedik század nagy nemzetközi vásárai, bár alapvetően kozmopolita jellegű események vol· 
tak, szintén korlátozták a külföldi termékek megjelenését, melyek általában a kiállítási terület egyharmadán 

jelenhettek meg (Greenhalgh 1989: 78). 
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A BNV-t övező beszédmód 

. .A Budapesti Ipari Vásár hivatott a bel'fioldfi."l'.< b" á . -~h "'" zzonyoss got tenm 
arro ogy a magyar dolgozó nép az üzemekben és a gyárakban a 

munkapadok mellett átérzi kormányának célldtflzéseit, és mindent 
elkövet ezek megvalósítása érdekében " 
(A Vásárbizottság elnökének elósza~a 

az 1958-as katalógushoz) 

Tekinthetünk a BNV-re úgy is, mint kommunikációs es , . , ' , . . 
llfos termékkészletek sajátos II).ódon való bemutatásáv=~~;rne{e~~~=e~:~:ok biZo
tálnak: ~~lyeket egy~ás és a közönség felé szeretnének továbbítani. A é ~rezen
gyasztast Javak, a paVtlonok elrendezése, a termékek beállításai . g ~e~ es a f~
zonyos reprezentációját kommunikál]' ák ahol nn'nd ki . k ~knd a valosag egy bt-h 1 ' • en tgye ezt megtalál · · , 

e yet .. Ugyanerre a szempontra világít rá Paul Greenhalgh a ti .kil dikm a ~aJa~ 
nagy világkiállítások kapcsán. zen ence szazadt 

Ahogyan a látogatók bolyongtak a helyszínen fol , hoz kapcsolódó különféle intézményekről :1, yamatosan az allam funkciójáról és az ah-
ben, a mútárgyak és a szórakozás fokozat~:'ano ;:s:men~mokkal ~~lálták magukat szem
netekkel (Greenhalgh 1989: 94). . mosodtak a fe]ukben ezekkel az üze-

, A ~istálypalota2 francia kiállítói ezt a lehetőséget arra használták h , . 
valasztasok, gyakorlatok és ízlések keretében defin· T 'k b , . , ' ogy fogyasztot 
nőségi, kisiparilag előállított luxustermékekkel 'elel:t~~ a urzsoa~tat. Elsősorban mi-
zési dekorációk, háztartási kellékek, ruházat stl~) mí me.g ~!· ~utorok, la~berende
t?meggyártású termékeit állitották ki. Withney Walto~ Cl~~~~állí~ók a ;agytpar. ~l:S~· 
st ~akor!~t e~elől azt a célt szolgálta, hogy sajátos helyet ví~~:r~t af ran~ta. ktálbta
mara a vilagptacon, mint ízléses minősé . te 'k k , , . , a rancta tpar szá-
tal fenntartani szándékozott tá~adalmi ~nd7~é~eif'(paftoJ~:asfel~ ~ burzsoázi~ ál
va felmutatni és megerősíteni. · a nomu tsagot) volt htvat-

Valami hasonló jellemezte a BNV ket, am ly k k.. k 
dNalmi Bre~djé~~k ha~rozott képeit közvetít~té~. ;~~e:~l~~~~~i~:~~~~ tár~1~-

agy- ntanmához kepest a szacialista Ma , . . . .. l era lS 
nyíltabb és dominánsabb volt, míg a jelenté~;~;;;:~~ :. tde~lógtat ~zenet so~al 
vevő felek száma jóval kevesebb A magyar áll l , lSknrzusk an hatekonyan reszt 
fogyaszt' k ··1 1 , ,· ampa garo a nem állt módjukban a 

. aso~ er~ztü o y m~~ekben kifejezni preferenciáikat és ízlésüket . . 
zen.kilencedtk szazad burzsoamak. A belföldi ki'llít' , k , '.mmt a titart t k b , . , a o cege egyazon állann szerv al, 

oz a , a aratt orszagok és a Szavjetunió kiállít'· 1 · , . . . , a 
alatt álltak, mint a hazaiak. Csupán a nyu a ti kiállító~~ e~fa?o yan tde?l~gtat tranyítás 
natív képeket teremtsenek kiállításukkal g A hatvana é tt ál~t a l:?etoseg, hogy alter
nem cenzúrázták a kiállítási anyagat kk. b sb v~k kozepetg a BNV szervezői 
k d . . . , . ' a or azon an etiltották a nyugatn' t k 

e elmt mmtSztenum provokatív szóróla . át ami k , , eme eres
nalat hasonlították össze. PJ ' n a elet- es nyugatnemet életszínvo-

2 A Sir Joseph Paxton által Londonban a Hyd p kb é , . 
és vaskonstrukciója-az els6 világkiállításn~k adot~ o:t"ho:t18~~~~~~nstálypalota- a 19. század els6 üveg-
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A következőkben bemutatandó eredményeink leginkább két típusú média analízisé
ból származnak; az egyiket formálisnak, a másikat félformálisnak nevezhetjük. A for
mális kategóriába soroltuk a vezető napilapok (Népszava, Népszabadság) komoly hang
vételű, a kor sajátos pártzsargonjában írt cikkeit, melyek a kiállítás szeevezőinek és a 
politikai vezetőknek az értelmezéseit közvetítették az olvasók felé. A cikkekben sem
roilyen kísérlet nem történt arra, hogy ezeket a képeket valamely társadalmi vagy kul
turális csoport világnézetéhez, énképéhez, nyelvéhez vagy ízléséhez igazítsák. Ezenkí
vül idevettük még a Vásári Híradó című kiadványt, a kiállítást szervező Hungexpo szak
mai lapját. Ez ugyan már szűkebb szakmai csoporthoz szólt, de egyértelműen a jelen
tések elsődleges kibocsátóinak fóruma volt. Félformális médiáknak azokat neveztük, 
melyeknek egyre növekvő mértékben kellett célközönséglik felé megfelelniük. Az új
ságírók törekedtek a hivatalos vonal követésére, ugyanakkor igye,keztek közvetiene b
bül megszólítani a közönséget. Ide tartozik a Nők lApja, a Ludas Matyi, a Magyar Ifjú
ság, a Szabad Föld, valamint ide soroltuk még a filmhíradók beszámolóit is. 

Az újonnan kialakuló nyilvánosságak gyermekbetegsé ge, amikor az üzenet kibocsá,
tói kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a tárgyak, látványok által köz
vetített üzeneteket szövegek is megtámogassák. Egy kiállítás, ahol a kapitalista és sza
dalista országok eredményeinek összehasonlítására van lehetőség, ves;z;élyeket hordoz 
magában, a jelentések interpretációját tehát meg kell s;zilárdítani. Így a BNV úJ színte
ret nyitott az eredménye~ a fogyasztás, az életstt1usok, a reprezentáció diskurzusával 
a hazai ko~látozott nyilvánosságban. A média erős ideológiai kontroll alatt tartásának 
eredményeképpen a hivatalos (formális) és a népszerű (félformális) beszámolók a vá
sárról riagyon egyívásúak voltak. Először is azt az elvárást kellett kielégíteniük, hogy a 
vezetőség által az eseményhez kapcsoltjelentéseket közvetítsék, és csakmásodsorban, 
hogyezeket a hivatalos értelmezéseket a különböző fogyasztói csoportok és közönsé-
gek (ifjúság, nők, agrárdolgozók, munkások stb.) elvárásaihoz igazítsák. · 

A vizsgált korszak, a hatvanas és a hetvenes évek legfontosabb változása a szacialis
ta hadigazdaságból a fogyasztói szocializmusba való átmenet. A Kádár-rendszer konszo
lidációjának idején a szervezók és a sajtó legfőbb üzenete, hogy a helyzet egyre jobb és 
jobb, az ország újra a helyes úton jár, gazdasága kiheverte a' megpróbáltatásokat, és 
egyre erősödik a baráti országok és a Szavjetunió támogatásávaL Egy Népszabadság
nak adott interjújában Münnich Ferenc, a Politikai Bizottság tagja megadja a kulcsot 
a BNV aktuális céljainak helyes értelmezéséhez. 

A vásár népünk életét és munkaszeretetét tükrözi, a szacialista alkotómunkához való ked
vét jelképezi, s arra is utal, hogy a párt és a kormány vezetésével helyes úton haladunk. 3 

1963-tól, az amnesztia évétől a szervezők a kommunizmus felé haladó társadalom 
egyre növekvő eredményeinek bemutatására helyezték a hangsúlyt. A szövegekben 
szinte minden melléknév középíokban szerepel, minden jobb, szebb, nagyobb, sikere
sebb, mint korábban. Az egész társadalom útban van egy gazdagabb, boldogabb világ, 
az ideális kommunista társadalom felé. Ebben az évben egy új mérce is megjelent, az 
összehasonlítások a Szavjetunió helyett egyre gyakrabban a "világszínvonalat" jelölték 
meg viszonyítási alapul. Ez a jelenség egyaránt jelzi a rendszer nyitását, valamint azt a 
törekvést, hogy az országot bekapcsolják a világkereskedelembe. 1963 után az összes 

3 Ünnepélyesen megnyílt a BIV (Népszabatbág, 1958. 05. 24.). 

replika 113 



114 

vásár a tervgazdaság versenyképességét hivatott igazolni. Fock Jenő miniszterelnök ki
jelentette, hogy: 

Képesek vagyunk a világszínvonalra. ( ... )Nagyon sokatszámít a formatervezés is az ipar
ban. A látottak arról győztek meg, hogy a VIII. kongresszus azon célkitűzése, hogy népünk 
szükségleteit egyre jobban kielégítsük, kivitelezhető. 4 

Az MSZMP legitimációja érdekében a fogyasztás ösztönzésébe kezdett, melynek 
eredményeképpen a vásárok az elfogadható vágyak egyre növekvő készletét kínálták a 
látogatók számára. Több más, tipikusan nyugati termék közül a Levi's farmer példáz
za legkiválóbban ezeket az újfajta szükségleteket. 

Ahogyan az életszínvonal nő, úgy nő az igény a változatos divatruházat iránt, és a kínálat
nak fel kell készülnie erre. A kínálat növekedett, és elsősorban az előnyös pszichológiai je
gyeket mutató ruházatok területén. Elsőként a kötöttáru-ipar válaszolt az igényekre, meg
valósítás alatt áll a Lévi Strauss vállalattal közös gyártási program, melynek keretében far
mernadrágot kínálunk majd, elsősorban a fiataloknak. 5 

A vásár gazdasági funkciója korszakunkban mindvégig alárendelődött a reprezentá
ciós céloknak; leginkább az eredmények bemutatásának és az új célok meghatározásá
nak színpada volt. Nem sok üzlet köttetett a vásárokon; a szacialista nagyvállalatok ke
reskedelmi vezetői ugyan számtalan szerződést írtak alá a reflektorfényben, de valójá
ban ezekről az év során már megegyezés született, a kiállítás csak a díszletet szolgáltat
ta. Ez a gyakorlat is arra késztette a kiállítókat, hogy valós kereskedelem helyett a gaz
dasági vívmányok felmutatására koncentráljanak Oblath György, a Hungexpo felügye
lőbizottsága elnökének visszaemlékezési szerint az ötvenes-hatvanas években a vásá
rok ebben a tekintetben a világ minden táján hasonlóak voltak. Jakab Gyula, aki a hat
vanas évektili a nyolcvanas évek végéig a kiállítások főépítésze volt, ezt a jelenséget a 
pavilonok jellegének változási trendjével támasztja alá. A tizenkilencedik századi nagy 
világkiállításokon a kiállítók látványos és költséges épületeket emeltek a bemutatójuk 
számára, ezek közül sok a városkép meghatározó részévé vált (Royal Albert Hall, Eif
fel-torony, Vajdahunyad vára). A huszadik század második felétill már jóval szeré
nyebb megjelenésú épületek születtek, de a belső térre továbbra is nagy gondot fordí
tottak. A kopár homlokzat és a díszes belső tér a nagy bevásárlóközpontok építészeti 
gyakorlatát idézi fel. Végül, a hetvenes évek végétől, mikortól aztán a vásárok tényle
ges kereskedelmi tárgyalások és üzletkötések színhelyévé váltak, a belső is sókkal egy
szerűbbé, dísztelenebbé vált. Ez a politikai értékek reprezentációjától a valódi keres
kedelmi rendezvényig tartó változás Magyarországon mintegy tíz év lemaradással kö
vette a nemzetközi trendet. 6 

4 Népszabadság, 1963. 05. 18. 
5 Hungexpo- Vásári Híradó, 1972/12. 
6 A vásár szórakoztató jellege nem tűnt el egészen Magyarországon. A külföldi kiállítók még a kilencve

nes években is sokat panaszkodtak arra, hogy a kíváncsiskodó laikus tömeg miatt nem tudnak kell6 energiát 
fordítani a tényleges üzletkötésekre. Jakus Ibolya: Kiállításszervezés. Vásárok a piacon. (HVG, 1998. 02. 21.) 
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Látogatói szerepek 

,,A magyar közönség ditalában lelkiismeret~s vásdrlátogat6." 
(Népszabadsag, 1958. 06. 03.) 

A hatvanas évek elejéig az irányított és korlátozott nyilvánosság elsősorban a munk~
központú látogatói szerepeket támogatta a vásá~okon. A vásárlátogat?k gyakran el lS 

fogadták, azonosultak a felkínált szerepekkel, es lelkese~ gyak?r.olta~ a ~om~etens 
szakértő munkás szerepét. A Népszabadság egy 1958-as szama "t1p1kus bejegyzeseket 
idéz a szavjet pavilon vendégkönyvébőL 7 

"A szavjet pavilon igazolja, hogy a szacialista rendszer ip ara a jövő ipara." (Kelemen Béla, 

Múszaki Gumigydr) . . · · 'k ·" 
"Textilmunkásnő vagyok, értek a textilárukhoz. Gyönyörűek a szaVJet textillpar terme ei. 

(Farag6né) " , 
"Ilyen gyönyörű, modern gépeket még nem látta~. H (Tot) . , . , , , 
"Felemelő érzés ezt látni, és arra gondolni, hogy Idovel mmdez nahmk IS megvalosJthato 

lesz."(Elekék) . b''b'l"('v , ') 
Erő szépség, emberszeretet sugárzik a pavilon rumden dara p o. 1"-ovacsn: . 

::Izg~lomtól és büszkeségtől dob_?gó szívvel m~,ntünk végi~ ebben a remek, szep pavilon
ban. Hálás köszönettel és igaz bekeszeretettel. (Krencs Ttbor) 

A szervezők a közösségi szerepeken keresztüli kielégülés helyett lassan egy~~ ~a
gyobb teret engedtek az individuális vágybetelje.sítés leh:t~~.égNeine~. Ez e'iSj ~Jfa~.ta 
szacialista modernitásfelfogást jelez, melyben az tparosodas JO~obem kollekttv udvos
sége helyett az emberek mindennapi ~ágyai ~s örömei ál~ak a kozépp~nt?an. A BNV-~ 
, v 'Tttük kialakuló diskurzus Jelentos szerepet Jatszott a szocmhsta fogyasztOl 
es a .~~.omo f' , .,.,b K'd' J' 
társadalom és az elfogadható életstílusok készletének de mtctop ~n~ a ar :no~. e~ 
1965-ös beszédében ekképpen jelöli ki a párt számára elfogadhato eletforrnak koret: 

h l l'ük ha valaki becsületes munkával keresett pénzét megtakarítja, és televíziót: .. . e yese J , . 'k 1 'd 
hűtőszekrényt, motorkerékpárt, autót vagy bármi egyebet vesz raJta, utazi , vagy csa a I 
házat épít (idézi Dessewffy és Hammer 1996: 34). 

Igen hosszú volt az út addig, míg az újságak végül azt}~ták, ho~"~ l_átoga~ó~ töb~~ 
ségenem kereskedő vagy szakember, els6sorb:~ a könnyu~par ~ermeke1 erdekhk ?~et .. 
Ekkorra a látogatóbarát vásárok már az egyem fogyaszto~at 1~ek~z~e~ m~gszol.ttam. 
Egy, amodern élelmiszereket propagáló c~k,már eNzt ~ beJesYzest 1dez1 az eleimtszer
ipari pavilon vendégkönyvéből: "Tegnap tortent eloszar - hala a levespornak -, hogy 
az unokám repetát kért a levesb61." (Nagymama) 

7 Vásári mozaik. Népszabadság, 1958. 05. 24. Az eredeti vendégkönY':e~ egy 1?95-ö;> tűz követk~zt~?en 
emmisültek így sajnos nem tudtunk utánanézi, milyenek is voltak a ttptkus bejegyzesek. A vendegkony

:;~lár a kom~unista rezsim e16tt is a névtelen ellenállás egyik fórumaként szolgálta~. 19~1-ben a Nen~
zetközi Agrárkiállításon állított ki el6ször a Szavjetunió Magyarországon. Egy, 1958-as ctkk VJss:zae~léke~e
se szerint a pavilon könyve napjában háromszor betelt, és a teli példányokat ugy kellett a szavjet kovetseg-

re menekíteni a titkosrend6rök e161. 
8 Szabad Föld, 1968. 05. 19. 
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A kiállított tárgyak és a bemutatás módja 

., Cipótánc BNV módra" 
(Filmhíradós narráció, 1967) 

A tizenkilencedik századi modernizmus jegyében a szocialista kiállítók és kommentá
torok az eredmények érzékeltetésére elsősorban kvantitatív kifejezéseket használtak, 
csakúgy, mint a Kristálypalota brit kiállítói egy évszázaddal korábban. A termékeket 
olyan kifejezésekkel jellemezték, mint "nagy teljesítményű", "nagy feszültségű", a be
ruházás "nagy volumenű". Az összehasonlítás tipikus egységei a lóer6k, tonnák, kilo
méterek és .megawattok voltak. A pavilonok mérete is arányban állt a kiállító ország 
nagyságával és nagyszerűségével. A fentebb már említett 1941-es kiállításra visszaem
lékez6 cikk így hangsúlyozza a szovjet kiállítás jelent6ségét: 

A Szovjetunió1941-ben állított ki először Magyarországon. Már akkor is övék volt a legna
gyobb pavilon. Az olaszok 100 négyzetméterrel elmaradtak, a hitleri német pavilon hozzá 
képest pedig egészen kicsi volt ( ... ) Hatalmas tömeg verődött össze a pavilonnál már jóval 
a megnyitóünnepség előtt. Nem kis szerepe volt ebben az illegális kommunista párt agitá
ciójának. Hamarosan 300-400 méteres sor kígyózott a szovjet kiállítás előtt. A kívánesi lá
togatók rohamától széttörtek a fa terelőkorlátok a pavilonnál, és újakat kellett felállítani. 

Hasonlóképpen 1968-ban a magyar dolgozók ízlését a cs6bútor iránt érdek16d6k órán
kénti számával jellemezték (a pontos szám: 300 érdekl6d6/óra). 

Tévékészülékek vagy red6nyök összeszerelési folyamatának bemutatása a néz6k 
előtt nem ezen cikkek helyes használatának demonstrálását célozta, vagy nem abban 
segített, hogy hogyan illeszthet6k be ezek a tárgyak a különböző életsti1usokba, hanem 
a gyártás folyamatát ismertették Bevezették a látogatókat az előállítás és az új techno
lógiai megoldások rejtelmeibe. A lyukkártya vezérlésű marógép, az automata cipőtalp
vulkanizáló sor vagy a nukleáris energia békés célú felhasználási lehetőségeinek szak~ 
értő bemutatása, az összes gép és műszer a termelés, a gyárak, a közösségi szellem bi
rodalmába vezette vissza a nézelődőt. A látogatók és a kiállítók találkozója leginkább 
egy kiterjesztett óriási gyárlátogatásra hasonlított. Az egyes iparágak külön-külön pa
vilonokban kerültek bemutatásra; külön pavilonbakerült a nehézipar, a gépgyártás, a 
könnyűipar, külön részleget alkotott a textilipar, a gumiipar, a fafeJdolgozás stb. A ki
állított tárgyak elrendezése a nagy áruházaktól eltér6en nem funkcionális tematizációt 
követett. Gyakorlatilag szinte minden látogató szakmájánál fogva egy minisztérium alá 
volt rendelve, és így egy pavilonhoz, egy szekcióhoz, egy kiállítóhoz tartozott. Szakmá
juk és a felkfuált látogatói szerep szerint tulajdonképpen bármelyik látogató lehetett 
volna kiállító is. A szervezők a kiállítással egy szimbolikus magaslatot emeltek az or
szág dolgozói számára, ahonnan a gyárak és termékek rengetegén végigtekintve meg
figyelhették saját eredményeiket és jövőjüket. 9 

A látogatók azonban idővel fokozatosan elvesztették érdeklődésüket a termelés 
eredményei iránt, és sokkal inkább az érdekelte őket, hogy mi az, ami egyéni fogyasz-

9 Ez a hasonlat nem is olyan költ6i, mint amilyennek látszik, hiszen a klasszikus világkiállítások terüle
tén mindig volt egy kilátópont, ahonnan a közönség végigtekinthetett a vásár egészén. Mind a Városliget
ben, mind a k6bányai Vásárvárosban hiányzott egy ilyen pont, ezért a MALÉV sétarepüléseket kínált a látogatóknak. 
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. ah an a Nők Lapja beszámol tásuk számára elérhet6. Kirakatot nézni jöttek, mmt ogy 
1968-as 6szi vásárról. , 

az . , . . hatalmas kirakat, csak szám os város és orszag Mi nők imádunk kirakatot neznt, a vásár egy , .. ( ) Bízunk benne hogy az áruk 
kiraka ta. A kiállító vállalatok kikérik a vé~~en;~~ejtfuo~Í' amíg csak a láb~k bírja_! O 
tényleg megjelennek a boltokban, és nem e u an , , , , . 

. . , , , k .. etétele. A nyersanyagok es a beruh~zasi 
Megváltozott tehát ~ k~allított tarf: ~~~ akunk alatt a "jó élet'' kellékei mmd a 

javak helyét f?gyaszt~~:";~ v:~t:n f:kozat~san teret nyertek. A szabadidőhöz ~ap
vásárokon, mmd a saJt, ';~ aso észeti felszerelések, strandfelszerel~ek, Vlto~
csolódó árucikkek- hetvegl ház~, kert részét tették ki a kiállításnak. Eveken at 
lások és harkácskészletek - egyre Jelent6sebbl kb rendezési kiállítás 1970-ben és '71-

"1 kkö é tartozott a a e · . . k a leglátogatottabb paVl ono z . d t. k a háztartási" és lakberendezési cikke kül .. ki'llít'st lS ren ez e 
ben Otthon néven on a .. a . gf lhető a változás· a hatalmas teherautók, 
számára. A műszaki ~ruk teruletén !s ~e Ih igye álásra szánt já~űvek - motorkerékpá
munkagépek helyett mk~bb az egyem ~k as~megeket. Az elektrotechnikai pavilon a 
rok, gépkocsik, motorcsonakok - v?n~z~ a ~a újdonságait - televíziós készülékeket, 
háztartási gépeket és a szórakoztato e e b on A modern technológia csodái már nem 
rádiókat és ma~etofon?ka~ - ámut~tta k:~ inkább a gondtalan jólétet és a folyamaannyira az emben haladas VlV~ nya~, so 
tosan növekv6 életszínvonalat Jelen bk. . . 

Szakmai bemutatás 

oktatás 
munkaruha, fehér köpeny 

gyár 
munkaidő 

szerelőcsarnok 

haszon, profit 
mennyiségi mutatók 

közössé g 
praktikusság 

semleges 
a gyártás folyamata 

Látványos show 

szórakoztatás 
díSzes jelmezek 

otthon, magánterek 
szabadid 6 

kirakat 
öröm 

min6ségi mutatók 
individuum 

szépség, kényelem 
karakteres 

a termék használata 

. , zi változott meg, hanem a bemutatásuk módja 
Nem csak a bemutatott Javak k;s ete . . kt tás "ellegű el6adásokon mutatták 

is. Korábban fehér köpenye~ sz,akert6k ~=:: ~ a195~~as BNV-n a televízió közön-
be a termékeket, és ma~ar~~~~k :~-r:!zerelé~ének folyamatát, miközben egy fehé~
sége végigkövethette a keszu e e os 11 N'hány évvel kés6bb, amikor a televízió 
köpenyes mémök ismertette a folyamatot e 

, , . Annak ellenére, hogy a n6k túlnyomó töb~ge t~ljes mun-
10 N6k Lapja: Anug a láb btrja. 196~. osiís~ént" emlegetett háztartásvezetés feladata IS rájuk hárult, 

kaidejú dolgozó volt, a korb~ "~ásodik m . us keresJeti oldalának alakításában. 
így dönt6 szerepük volt a szocraltsta konzum~n~ els6 ragrarnot 1957. május l-jén sugározta a Magyar 

11 A televíziózás ekkoriban __ még nagy?.n .. ÚJ v~. t, az szJ:nunkás kéthavi bérét tette ki, ezért a hatvanas 
'lelevízió. Kezdetben egy készülék ára k~~::~m:~ maguknak a vásárlást · 
évek közepéig csak nagyon kevesen enge 
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már sokkal elterjedtebb volt, a Videoton egy vetélkedővel népszerűsítette készülékeit 
a kiállításon. Az "önkéntes simon templaroknak" - ahogy egy újságíró nevezte tréfá
san a versenyzőket - a kiállított 120 készülék között a hibás tízet kellett megtalálni. 
A "meós" verseny szerenc8és nyertese egy csúcsminóségű "Munkácsy" -val térhetett 
haza, amely összesen tizenkét csatorna vételére volt alkalmas. Igaz, hogy akkoriban 
még csak egyetlen magyar televíziócsatorna működött, és a külföldi adások sem voltak 
foghatók. 1963-ban a kazettás magnetofon bemutatóján a mérnököket papírcsákós, 
tvisztelő fiatalak váltották fel. Mindez csupán egy évvel azután történt, hogy a Magyar 
Ifjúság (a KISZ hivatalos lapja) "lerántotta a leplet"a tvisztórületr6l, amit szerintük a 
YMCA és a Vatikán gerjesztett, hogy kiterjessze befolyását a fiatalságra. 

A divatbemutatók az ötvenes évek kezdetét6l váltak népszerűvé. 1958-ban a Könnyű
ipari Minisztériiun "divatszínházában'' már napi nyolc előadáson mutatták be a legutol
só divatot. Bár a kifutókan látható darabokat boltokban nem lehetett kapni, a koncent
rált választék mustrája hatást gyakorolt a belföldi divat alakulására. Az itt összegyűj
tött információk nyomában felébresztett vágyak a második gazdaság varrónóinek keze 
nyomán realizálódtak, vagy a néhány privilegizált külföldi útja során szerezte be a vá
gyott darabokat. A munkamegosztás rendszerint a következő volt: a Könnyűipari Mi
nisztérium megszervezte és lebonyolította a - szó minden értelmében - "kirakat" di
vatbemutatókat, a közönség válogatott a látottak közül, egy ismerős, rokon vagy egyéb 
megbízott külföldról meghozta a szükséges anyagat a ruhához, majd egy varrónó a 
megrendelő útmutatásait követve elkészítette a darabot. A kor magyar divatbemutató
in látható ruhák és a qolti kínálat között legalább akkora különbség volt, mint manap
ság a haute couture csodák és a tényleges utcai viseletek között. Még a bemutatók dísz
lete és előadása is olyan éteri és irreális volt a társadalmi köniyezethez képest, nem is 
gondolt senki arra, hogy ezeket a ruhákat akármelyik sarkon meg is vásárolhatja majd. 

A látogatók szinte világhíres múzeumok, reneszánsz kastélyok termeiben és parkjaiban sé
tálnak. Ahogy belépnek, szemükbe tűnik jobb kéz felől a Louvre múzeum homlokzata. 
Előtte állványokon kirakati bábuk illusztrálják a pamutipart A múzeum kapujának bejára
tában álló két bábu gongütésre felemelkedik, és helyébe egy él6 modell és egy ruhatervező 
lép. Az utóbbi a közönség előtt, improvizálva, méteráruból felöltözteti a manökent Utána 
mikrofonba mondja be, mely gyár milyen anyagából készült a ruha. A csarnoknak ebben az 
előterében még egy meglepetés fogadja a látagatót A szemben levő falon kisebb-nagyobb 
téglalap és négyszög alakú vetítővásznak látszanak. Mély gongütés hallatszik, a villanylám
pák fénye elhalványul, majd kihuny, és a vetítővásznakan színes filmek kockái kezdenek pe
regni. ( ... ) Valóságos színes divatrevü t látunk, zenei aláfestéssel, de szöveg nélküL ( ... ) A pa
vilon középs6 terében helyezkedik el a ruháipari kiállítás. Itt is újdonság található: két és 
fél méter átmérőjű korongakan állnak a kirakati babák. Az újdonság az, hogy a ki.állítást 
szegélyezővirágágyásokban vezér16asztalok, rajtuk nyomógo:rpbok találhatók, s maguk a lá
togatók - a gombok megnyomásával-lendítik forgásba a korongakat A bab.amanökenek 
két lassú fordulatot tesznek: bemutatják a rajtuk lévő ruhát. Egy világító tábla egyidejűleg 
jelzi a készítő vállalat nevét. Ahol pedig tavaly a divatbemutató emelője ml1k:ödött, ott most 
négy páternoszter végez függőleges mozgást, és felemelnek egy-egy babát a néz6k szemma
gasságába. Ez is fokozza a pavilon sétájának szórakoztató jellegét.12 

12 Hungexpo - Vásári Híradó, 1968/7. 
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Vásári karnevál 

1i ább~'ejlesztettük a közönség ellátását az új 300 férőhelyes 
" o\l ~· liM kás AFÉSZ Parasztcsárda néven 

étteremme~ amelyet a Csepe un üzemeltetett." 

(Földe~ László a BNV eredményeiről. 
Hungexpo_ Vásári Híradó, 1978/15.) 

, , . h a bemutatott hazai termékek ténylegesen ki-
A BNV-k újra visszatérő temaJa volt, . ogy l b csak a legritkább esetben kerültek. 
állítási darabok voltak, keres~ed~11?,1,!~~;o~~~zott ezzel a vásárok idején, az egyik
A Ludas Matyi számtalan kar a_ruraJ~ .. , , ól ho mit csinálnak, A válasz: 
be b' mészkodó azt kérdezt egy unnepló tarsasagt ' .. SJ . k . t kiállítunk.''13 

n egy a . ' , ""k ázadszor hogy gyártanliS ~.oruu ' ann 
ünnepelünk Most tgertü ~eg~ . , ' ka hatósági" probléma egy comme-

Az 1963-as BNV könnyűip,~n pa_vilanJaban ;z ~']e!ó miniszterelnök és Nagy elvtárs
dia dell'arte-jelenet formaJaban Jelent meg ,o, 

H könnyűipari miniszterhelyettes főszereplesevet 
no . . . , , 6 büszkén mutatta a termékeket: "Ezek a gyer-

Azegyik cipővel teltvttrmnelNagyelvtlvta~n állta meg hogy tréfásan meg ne jegyez-
ők k. T in6séguH ek" Fock e ars nem ' kül"" 'gé mekcip tva o m . üz1 t kb n is?" Erre a miniszter asszony on l -

ze: "S ilyen jó min6ségúek lesznek az e e e . / . 
retet tett.14 • 

. , , . 'k összehasonlítást a nyugati ctkkekkel, erre az al-
Hogy a hazattermekek megallJa az . 'k kkes' .zu""ltek A látogatók azonban tud-

• H é H ízléses terme e · 
kalomra külön magas nnnos gu, . . kk' zült vagy legfeljebb exportra. Bár ez a 
ták jól, hogy amit lá~ak, az csak ~'?':::~;zet:! magyar termékeknek, a látogatók szá
gyártási gyakorlat szamtalan nagy J , k ló növekedéséhez járult hozzá. N em 
mára mégsem volt ki elégítő, ?'ak a vagya gyo~uben a fogyasztóktól, hanem az összes 
csak a nyugati javakvoltak el~~hetetlen m:~~~e~mék is. A kiállított fogyasztási javak 
azokkal versenyre kelő ha~~ es kelet-eu .P a vásárlóközönség. 
túlnyomó részét csak virtualisan vehette ~~~tokb~s ala osanösszehasonlítják a hazai és 

Ha a látogatók komolyan.élnek a ~h:toses;e;olna !szocialista ipar felsóbbrendűsé
a nyugati ter~~k~~et, az ~li?,ha,ere m i::1sósorban nem konfrontációra használta a 
gének :ínegérostteset. A kozonseg azon~'ll'tás és a bolti kínálat között tátongó hatal
vásárt. Amellett, hogy fol~~at~s: ~ s~k~al fontosabb völt számukra, hogy informá
mas szakadék mia~ elé~e et en e e .. ire elfo adták a BNV színpadán számuk
dókat gyűjtsenek, es szorakozzanaká. ~od~bntty &óépítfsz elmondta a látogatók keveset 

lkín 't· et Ahogyan a m r t eze " ' bám' k dni ra fe a t szerep . . , , . Ól karták érezni magukat, esz o ' 
töródték a vásár szándékolt célJaV~, ~ukkpanl }1 a · olcsó sört és a lacipecsenyét. 

. ~ b , t ikkal vagy csaladJU a e vezm az , á , 
sétálgatm, es ara a , . óti Y st is arra hogy visszaszorítsák a vas r nep-

A szervezók azért tettek nenu er esZI e ~ d" . 
.. 'l hangulatát Az 1960-as vásárszabályzat on Ja: 
unnepe y . . , .. b ""k árusítása úgyszintén bármiféle mutatványos 

Búcsú- és bazárcikkek, valamrot leggom o kari~túrarajzolás grafológia stb.), vala
jellegű tevékenység (ámykép~ágás, gyo~ var nélés stb. a vásár 'egész területén tilos!15 
mint kiállítói rendezvénnyel ossze nem gg ze 

13 Ludas Maty~ 1958. 06. 12. 
14 Népszabadság, 1963. OS. 18. . aló 1959 
15 Budapesti Ipari Vásár- Címtár és kat gus, . 
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Mégis, a BNV-k arculatát egyre inkább meghatározták a szórakozási lehetőségek. 
Már a tárgyalt korszak legelejétől szinte minden olyan szolgáltatás megtalálható volt a 
vásáron - az árusítás kivételével -, amit egy roadern bevásárlóközpont kínál. Ideigle
nes bank- és postafiók állt a vásár területén, ahol az emberek a külön a BNV-re terve
zett képeslapokat adhatták fel rokonaiknak; dohányárudák kínálták "a Magyar Do
hányjövedék összes, nemzetközi viszonylatban i~ közkedvelt szivar- és szivarkafajtáit", 
valarnint a BNV márkanevű cigarettát; aMALEV sétarepüléseket szervezett a vásár
terület felett; a Magyar Rádió a helyszínről közvetített, és tolmácsolta a látogatók üze
neteit és jókívánságait az otthonmaradottaknak; az IBUSZ, az akkori egyetlen magyar 
utazási iroda utakat szervezett. A fodrászszövetkezetek mesterfodrászai és kozmetiku
sok tartottak bemutatókat és tanácsadást a hölgyeknek 

Egyre több látványos bemutató és szórakoztató műsor is helyet kapott a rendezvé
nyek között, a MAFILM népszerű filmek díszleteit állította fel a helyszínen, a "Thnkes 
kapitánya" és más híres filmek színészei, televíziós hírességek osztogatták autogram
jaikat. Népszerű táncdaténekesek szerveztek hírverést új lemezeiknek Külön gyer
mek- és ifjúsági programok, táncbemutatók kerültek megrendezésre. 

Ezen kívül számtalan olyan esemény is színezte a hangulatot, amelynek nem volt 
ugyan visszhangja a sajtóban, mégis nagyban növelte a vásár vonzerejét. Ezekről a jel
legzetességekről a nagyszámú látogató és a kiállítók visszaemlékezéseiből kaphatunk 
képet. Sajátos vonása volt a BNV-nek az, hogy nagy tömegeket vonzott vidékről, első
sorban a termelőszövetkezeti dolgozók közül. Sokcég és szövetkezet a vásárlátogatás
ra szabadnapot adott dolgozóinak, hogy "továbbképezzék" magukat. (Ez állandó té
mát adott a Ludas Matyinak.) A MÁV félárú jegyeket biztosított a vásárlátogatóknak, 
brigádok, iskolák csoportosan utaztak fel a rendezvényre.16 

Számos étterem és büfé játszott fontos szerepe t a vásári élet mindennapjaiban. A vá
sár szervezői különös figyelmet fordítottak a "felfrissülésre vágyó dolgozók ellátására". 
Erről ideiglenes éttermek, borkóstolók, édességüzletek, presszák és tejivók gondos
kodtak. A vendéglátó-ipari egységek nyomott árai rnindenki számára lehetővé tették, 
hogy szabadon élvezze ezt a luxust. Szintén népszerű eseménynek számítottak a külföl
di kiállítók termékkóstoló i, például reggeltől estig hosszú sor kígyózott a brazil pavilon 
kávékóstolója előtt. Míg az éttermek és ingyenkóstolók előtt az egyszerű látogatók sor
ban álltak, a kiállítók bőségesen megvendégelték egymást és ismerőseiket, alaposan ki
merítve ezzel cégük reprezentációs költségkereteit Egyik interjúalanyunk kedves nép
szokásként írta le, ahogy a gazdasági élet szereplői vendégüliátták egymást, számtalan 
céges "repi" jelvény, hamutartó, öngyújtó és nyakkendő cserélt gazdát, miközben az 
egyik pohárköszöntő a másikat érte, vállalatvezetők és szakszervezetisek együtt ittak a 
tárgyaló helyiségekben. 

16 Egy 1958-as Népszabadság-cikk beszámol a padragi szénbányászok BIV-látogatásáról. A brigád tájé
kozódás és ismeretszerzés céljából felutazott a Budapesti Ipari Vásárra, majd este kultúrprogramként ellá
togattak a Fővárosi Nagycirkusz vízirevü jébe, ahol ugyan már nem volt hely, de a jegyszedák azért szorítot
tak nekik, és még borravalót sem fogadtak el. 
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A vásárlói gyakorlat következményei 

,,A fogyasztó vdlaszt: ezt vdsdrolom meg rögtön~. erre feliratkozo~ 
előjegyzés formdjdban, ezt helyeslem, igényelem a kozvélemé~r"/:t~~· 

lapokon. És a fogyasztó természetesen ne~atív é'!~ lemben z.s ny~ a;ll~~ ;, 
ezért nem tülekszem, ezt eszem dgdban szncs elojegyezt~tm, drag Ú) 

(Van vásárfia! Nők LapJa, 1968. 09. · 

A vásárok tehát "virtuális" vásárlói gyakorlatot jelentettek a látogató~ s~~már~b~ c~~~ 
sárlás a hiánygazdaságban kimerítő napi ru ti~ ,vo~t, ~z em~e; a}egh~tkoz?apl ent. 
k kért is lejárta a lábát az udvarias és hozzaerto k1szolgalas ntkasagsz~mba m 
.: BNV-ken ezzel szemben a látogatók szinte mindent kipró~~lhattak, a;n~ egy n~~~~ 
ti vásárló számára a vásárlás természetes része: tanulhattak UJ trende~ol es lmJ?. f -
sokról divatról érezhették a fogyasztói autoritást, megtapasztalhatta~ a~ ~ ~, 01 ~~z 
teletet·, és nem~ tolsósarban azt az érzékszervi st~mulust, amit~ nyugat~ vasar ona t~~~ 
lent a shoppingolás". Tehát a vásárlás szinte nun den, nem kozvetlenul a fogy~s~ 1 
hoz és" a beszerzéshez tartozó gyakorlatát elsajátíthatták-csak éppen ~e~ ~a~~~?,
hattak. Ahogy Pittermann, az akkori ausztriai alkancellár a Népszabadsag UJSaguop-

nak nyilatkozta: , , 
· b' · k a vas ar 

Nagyon szeretem Budapestet. Az emberek ugyanolyan kedélyesek, mmt a ecs1e • 
forgalma olyan, mintha a Kiirtnerstrassén lenneY 

A vásár bestsellerei a nyugati kiállítók katalógnsai és szóróanyagai voltak. 0';\eke; 
és felnőttek egyaránt hatalmas szatyrokkal gyűjtöttek belőlük, hogy ot~hon lS ~y~a ~ 
hassák a vásárlói tréninget: megbeszéljék egymással a be;nutatott te~?,lekek1t'. ~r ei~~-
'k egy gyakorlatilag nem létező választékra vonatkozo preferenc1mkat. JO lll 

ze k · , ki ·t 1 · nagyban fokozta a máltság társadalmi hasznán túl a szóróanyago Igenyes. , V1 e e lS 
ma már jobbára szemétnek számító kiadványok vonzereJet. 'l 

Az új gazdasági mechanizmus idejétől egyre több kiállító és rendez? hangs~ ~o~ta ~ 
fogyaszták és a termelők közvetlen találkozójának jelentőségét és ~ p me felm_er ;sen e 
fontosságát. A már idézett könnyűipari rniniszterhelyettes még a pmcszervezes ontos-

ságáról is beszélt. . 
L.átni focrJ· ák a látogatók hogy a cégek megértették: nem csak termelni kell, hanem elkakdn,I 

"' ' . k ·, · ők 'l 'nyét a mezőnyt Enne o-is Ismerniük kell az igényeket, a piac rea cioit, a vev ve eme , , ·, , , 
v~tkeztében a kiállítás reprezentatív vonatkozásai mellett mindinkább a valasagos vasar-
jelleg, a vevő és az eladó kapcsolata, maga az eladás kerül előtérbe.18 

Grant McCracken "Diderot-egység" -nek (Diderot unity) nev~zi. ~zo~at ~z. ~llesz~
dési mintákat, melyek az életstílushoz tartozó javak közötti ha_:~ omat b~t~s~tJ~~; ~ : 
fe' ezés Denis Diderot-nak a "Régi házikabátomtól való el~~l,as, megban~~ar?l. cin;~ 
rö1vid esszéjén alapul. Ebben Diderot elmeséli, hogy egy bar,atJato~ ~~P<?,tt ,uJ haz~~;~:~
ja hogyan változtatta meg egész dolgozószobájának arculatat. Az UJ olt?zek !ele 1 k 
mében asztalát székeit, könyvespolcát, tapétáját lassan kopottnak es meltat a~n~l 
érezte. Majd e~enként minden darabot kicserélt a szobájában, hogy azok harmomza -

17 Népszabadság, 1963. 05. 18. 
18 Hungexpo- Vásári Krónika, 1968/1. 
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janak a házikabáttaL Később azonban, a teljesen új dolgozószobájában ülve, kezdte 
nem találni a helyét, és visszavágyta régi, kényelmesen kopott ruháját. Arra a felisme
résre jutott, hogy minden bánatát "ez a vörös, zsarnoki díszruha" okozza, mely "arra 
kényszerített, hogy minden mást ehhez az elegáns színhez igazítsak" (idézi McCracken 
1988: 119). McCracken elméleteszerint nem az egyes termékek, hanem ezekaminták 
azok, melyek az életstílus fogyasztással kapcsolatos szeletét felépítik. Ez magyarázza a 
"Diderot-hatást", amely "arra készteti az egyént, hogy kulturális konzisztenciát tartson 
fenn az újabb darabok beszerzésekor". Ennek egyik útja, ha az egyén elkerüli, hogy "a 
fogyasztási javak meglévő készletéhez olyan darab csatlakozzon, amely a már meglévő 
egészhez nem illeszkedő kulturális jelentéseket hordoz". A másik lehetőség, hogy a vá
gy ott és nagyra értékelt új darab köré teljesen új készletet szervez, vagyis hogy a gomb
hoz kicseréli a kabátot. 

A kiállítók a vásáron különbözó Diderot-egységeket alkotó javak készleteit mutat
ták be. Ezek teljesen mások voltak, mint azok, melyekkel a látogatók különbözó cso
portjai mindennapjaik során találkoztak. A szervezók 1968-tól kezdve már megpróbál
ták óvatosan befolyásolni a vásárlói gyakorlatot. A kiállítás anyagát hat csoportba osz
tották be: ruházat, otthon, háztartás, élelmiszer, szabadidő, közlekedés. Ezek voltak a 
"magánélet" ebben a környezetben mérsékelten átpolitizált területei. A tematikus ren
dezés a bevásárlóközpontok részlegeit idézi fel. A BNV a hatvanas évek köze p étól sok
szor olyan volt, mint egy élő televízióreklám, amely megpróbált magyarázni, vagyis be
mutatta amodern szerkezetek (televízió, hűtőgép) használatát, valamint, hogy hogyan 
illesztheták be ezek a különféle életstílusokba. Az otthon, a háztartás és a szabadidő 
résziegei különös jelentőségre tettekszert ebben a tekintetben. Az új és a valóságban 
elérhetetlen javak beléptek a hazai fogyasztók látókörébe, és így preferenciáik közé. 
A kiállításon megismert tárgyak és gyakorlatok természetesen jórészt inkonzisztensek 
voltak az elérhető javakból összeállított tárgyi készletekkeL Talán nem túl merész ha
sonlat, ha a szocializmus egész gazdasági és társadalmi rendjét megpróbáljuk egy 
Diderot-egységként leírni. Az új házikabát, ami az egységet megbontja számos más en
gedmény mellett, ebben a kontextusban a nyugati termékek bemutatása a BNV-ken. 
Ezen termékek bemutatása - ha virtuálisan is, de - elérhető közelségbe hozta sok vá
sárló számára a fogyasztói választásokban kifejezésre jutó nyugati életmódokat. Bizo
nyos mértékig ez a nem valós fogyasztás helyettesíteni tudta a tényleges vásárlást, de 
az alternatív életstílusokról szerzett új információk ú jabb vágyak születéséhez és továb
bi információigényhez vezettek. Amint egy bizonyos tárgy iránti vágy megszületett, az 
emberek, így vagy úgy, hamarosan megtalálták az útját, hogy kielégítsék azt. A hazai 
politika eközben úgy igyekezett lépést tartani az új igényekkel, hogy helyettesítőket kí
nált (például Trappert a Levi's helyett, Skoda Octaviát a Porsche helyett, Stirlitz kapi
tányt James Bond helyett). Legtöbbször azonban. még a jó minóségű helyettesítók sem 
születtek meg azon a néhány prototípuson kívül, amit a vásáron bemutattak, vagy ha 
igen, akkor állandóan hiányoztak a boltokbóL Az exkluzív helyettesítő termékek így 
ugyan elérték azt a hatást, mint a nyugati termékek, végső soron viszont nem elégítet
ték ki, hanem csak tovább növelték az igényeket. A BNV tehát a gazdasági eredmé
nyek számbavétele helyett a növekvő igények születésének színtere lett. És mivel a ha
talmas kirakat mögött nem volt bolt, a kiállítások is a csempészek és a feketepiac for
galmát növelték, valamint nagyban hozzájárultak a bevásárlóturizmus fejlódéséhez. Az 
emberek hatalmas összegeket költöttek arra, hogy valamilyen módon megszerezzék 
maguknak külföldról az áhított termékeket, amikból felépítették saját Diderot-egysé-
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