
1 1948-tól az út le vél-ki ál lí tás dí ját csak utó lag, az ok mány át vé te le kor kel lett be fi zet -
ni, ami ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a ké rel mek több sé gét el uta sí tot ták. (BENCSIK

Péter–NAGY György: A ma gyar úti ok má nyok tör té ne te. 1945–1989. Tipico De sign, Bu da -
pest, 2005. 18.)

2 1949 és 1961 kö zött nem csak je len tő sen kor lá toz ták a kül föl di uta zá so kat, de az
em be rek hi va ta los köz lö nyök ből még az út le vél-sza bá lyo zást sem is mer het ték. (Uo. 20.)

3 KO VÁCS Éva: Az államszocializmus transz na ci o ná lis „köz tes te rei” (1956–1989). Regio,
2008/3. 4.

1945 után Ma gyar or szág, más eu ró pai or szá gok hoz ha son ló an, az új já -
épí tés lá zá ban égett, és ez an  nyi erő for rást emész tett fel, hogy ide gen for ga -
lom ra gon dol ni sem le he tett. 1945-ben a ha tó sá gok fi gyel mét a ha di fog -
ság ból, a de por tá lás ból, a kon cent rá ci ós tá bo rok ból vagy az emig rá ci ó ból
ha za té rők re giszt rá lá sa – „szű ré se”, el len őr zé se – kö töt te le, de már eb ben
az év ben sza bá lyoz ták az út le vél-ki ál lí tó ha tó sá gok kö rét is. A ren de le tek
meg ál la pí tot ták, hogy csak út le vél lel sza bad át lép ni a ha tárt. 1948-tól az
Ál lam vé del mi Ha tó ság fel adat kö ré be ke rült az út le vél ki adás, egyi de jű leg
le csök kent az út le ve lek kel kap cso la tos sza bá lyok szá ma, ami vég ső so ron
a kül föl di uta zá sok erő tel jes kor lá to zá sát cé loz ta.1 Nyu gat-Eu ró pá ban a
negy ve nes évek vé gén meg in dul tak az uta zá sok, a szov jet ér dek szfé ra or -
szá gai vi szont po li ti kai okok ból igye kez tek be zár kóz ni. Az öt ve nes évek
má so dik fe lé ig még a szo ci a lis ta tá bo ron be lü li ma gán lá to ga tá so kat is
nagy mér ték ben kor lá toz ták.2 A szo ci a lis ta tár sa da lom ál lam pol gá rai szá -
má ra a kül föl di uta zás a gya kor lat ban nem jog volt, ha nem ki vált ság. 

A hat va nas évek től az tán még is meg in dult a tö meg tu riz mus – igaz, a
blokk or szá gai kö zöt ti uta zá sok el ső sor ban a nyu ga ti uta kat he lyet te sí tet -
ték.3 A kör nye ző szo ci a lis ta or szá gok több sé gé ben a ma gyar or szá gi nál
ros  szabb volt a hely zet: az is me rő sen ha son ló dik ta tú rák gé pe ze te mint -
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ha szi go rúb ban ke zel te vol na a ro mán, cseh szlo vák, NDK-s, bol gár és
szov jet ál lam pol gá ro kat.4

Az ál lam jó lé ti szol gál ta tás ként, ugyan ak kor a po li ti kai kont roll kü lön -
fé le esz kö ze it al kal maz va, rész ben fi nan szí roz ta az uta zá so kat. So kan ép -
pen a nem egé szen le gá lis ke res ke del mi te vé keny sé gük nek kö szön he tő en
en ged het ték meg ma guk nak a kül föld re ve ze tő uta kat. Az uta zá sok nak te -
hát több funk ci ó ja volt. A ki uta zók kul tu rá lis él mé nyek kel és ott hon be
nem sze rez he tő ja vak kal gaz da god hat tak, mi köz ben fo lya ma to san ös  sze -
ha son lít hat ták a töm bön be lü li élet mi nő sé get. Ha a tu riz must a „meg ter -
ve zett” autenticitást szín re vi vő és áru ba bo csá tó fo lya mat ként gon dol juk
el, ak kor a szo ci a lis ta idő szak ban a tu riz mus fo gal mát ös  sze tet teb ben ér -
tel mez het jük. Az uta zá sok kal já ró ere de ti ség él mény mel lett a töb bé-ke vés -
bé zárt vi lá gok ból va ló ki lé pés együtt járt más va ló sá gok meg ta pasz ta lá -
sá val, bi zo nyos ság nye ré sé vel.

A Ká dár-kor szak kon szo li dá ci ó já val Ma gyar or szág nak li be rá lis (és jó lé -
ti) imázsa ala kult ki Ke let-Eu ró pá ban, sőt, a ke le tebb ről ér ke zett tu ris ta, a
ma gyar or szá gi ál la po to kat meg ta pasz tal va, ha zán kat is a Nyu gat hoz so -
rol ta. 1957 után egy re na gyobb tö me gek lá to gat hat ták a kör nye ző szo ci a -
lis ta or szá go kat, és las san be in dul tak a nyu gat ra tar tó uta zá sok, de ezek -
nek a vo lu me ne az egész kor szak ban jó val el ma radt a szo ci a lis ta re lá ci ó -
jú szer ve zett vagy ma gán utak tól. Az ál lam 1960-tól több fé le úti ok mán -
nyal és jo go sult ság be ve ze té sé vel kí sér le te zett, ame lyek kö zül a leg hos -
szab ban ér vény ben ma radt rend szer sze rint a kor lá to zott szá mú nyu ga ti
uta zás hoz kék, a po li ti kai tá bo ron be lü li, gya kor la ti lag kor lát lan uta zás -
hoz pi ros szí nű út le ve let bo csá tot tak ki.5
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4 Len gyel or szág, Ma gyar or szág hoz ha son ló an, több le he tő sé get nyúj tott ál lam pol gá ra -
i nak az uta zás ra, ami ben gaz da sá gi meg fon to lá sok leg alább ak ko ra sze re pet ját szot tak,
mint a po li ti ka i ak.

5 Az út le ve lek for má ja és ér vé nyes sé gi kö re az öt ve nes évek kö ze pé től szin te ál lan dó -
an vál to zott: kü lön bö ző szá mú be tét lap ok kal lát ták el, egy ide ig a gyer me kek nem kap -
tak sa ját név re szó ló ok mányt. 1964-ben át áll tak a ko ráb bi, bor dó szí nű, mű bőr bo rí tá -
sú út le vél ről a kék ma gán út le vél re, amel  lyel a nem szo ci a lis ta or szá gok ba utaz ha tott a
tu laj do no sa. A szo ci a lis ta tömb ál la ma i ba 1972-ig job bá ra be tét lap pal le he tett utaz ni,
ek kor ve ze ték be a ke le ti, pi ros kül ső bo rí tó jú ma gán út le ve let. 1984-ben új ra sza bá lyoz -
ták a rend szert, mely nek ered mé nye kép pen há rom úti ok mány-cso port lett: ma gán út le -
vél (sö tét kék), szol gá la ti (pi ros) és dip lo ma ta (bar na). Mind er ről rész te le sen lásd BENCSIK

Péter–NAGY György: i. m. 182–188.



Az ál lam az út le vél- és de vi za po li ti ká val ön ké nye sen ha tá roz hat ta meg,
kit és mi lyen fel té te lek kel en ged utaz ni.6 Az út le vél ké rel mek el bí rá lá sa kor
a ké rel me ző ket a mun ka hely ükön is le ká de rez ték: va jon az il le tő po li ti ka -
i lag kel lő en érett-e a kül föld re me ne tel hez, va gyis nem hasz nál ná-e dis  szi -
dá lás ra az uta zást.

Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy az uta zá si po li ti ka a Ká dár-kor szak -
ban li be ra li zá ló dott, de a fo lya mat ko ránt sem volt tö rés men tes. Az 1956
ele jén be ve ze tett kön  nyí té se ket – az út le vél-ki ál lí tó szer vek és a ví zum ki -
adás de cent ra li zá lá sa, a szo ci a lis ta és a ka pi ta lis ta or szá gok dif fe ren ci ált
ke ze lé se, az oszt rák ha tá ron lé te sí tett mű sza ki zár fel szá mo lá sa, a ju go -
szláv ha tár öve zet meg szün te té se, az út le vél-el len őr zés meg gyor sí tá sa stb.
– 1960-tól kezd ték új ra élet be lép tet ni, de ez út tal egyen ként, több év re el -
hú zó dó an, ek kép pen tesz tel ve az em be rek re ak ci ó it. Auszt ri á val pél dá ul
egé szen 1987-ig nem si ke rült kis ha tár for gal mi egyez ményt köt ni. Az út le -
vél ki adást rész ben is mét nyil vá no san sza bá lyoz ták, az óva tos ren de le tek
és kor rek ci ó ik év ről év re meg je len tek a hi va ta los ér te sí tők ben. A het ve nes
évek től fo ko za to san bő vült a nyu ga ti uta zás le he tő sé ge, ke let re pe dig gya -
kor la ti lag aka dály nél kül le he tett utaz ni.

Rend sze res uta zá so kat ke ve sen en ged het tek meg ma guk nak, már csak
anya gi okok ból is. Akadt vi szont né hány szak ma, amely az át la gos nál gya -
ko ribb kül föl di uta zás sal ke cseg te tett. A po li ti ku sok, mű vé szek, spor to -
lók, kül ke res ke dők és szál lí tók (ha jó sok, ka mi o no sok) mel lett az ide gen ve -
ze tők is gyak ran utaz hat tak kül föld re. A fo gyasz tá si ja vak és ide o ló gi ák
cse ré je és transz por tá lá sa a szo ci a lis ta rend szer ben élők szá má ra kü lö -
nö sen kí vá na tos sá tet te az uta zást.7 Az anya gi ter mé sze tű és a kul tu rá lis
fo gyasz tás sok szor össze kap cso ló dott: a hi va ta los ki ál lí tá sok, a szín há zi,
ze nei és film fesz ti vá lok kül föl di lá to ga tói hi ány cik kek kel meg pa kol va ér -
kez tek a hely szín re, majd más, ott hon rit ka ság szám ba me nő és ke re sett,
va gyis kön  nyen ér té ke sít he tő ter mé kek kel fel sze rel kez ve tér tek vis  sza.
A szo ci a lis ta ál lam kép vi se lői is tud ták, hogy a rend szer mű kö dé sé re ve -
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6 A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt (MSZMP) Po li ti kai Bi zott sá ga 1960. ok tó ber 18-i
ülé sé nek ha tá ro za ta alap ján kül föld re csak bi zo nyos szo ci a lis ta or szá gok ba és egy al -
ka lom ra ér vé nyes be tét lap pal le he tett utaz ni. (MOL M-KS 288. f. 5/205. ő. e.)

7 A ha tár men ti ke res ke de lem egy pél dá já ra lásd Breda LUTHAR–Vida ZEI: A
Borderland of Consumption: Trieste and Shopping across the Border. Everyday
Socialism. States and Social Transformation in Eastern Europe, 1945–1965. Open
University Conference Cen ter, Lon don, http://www.open.ac.uk/Arts/everyday-socia-
lism/abstracts/luthar-zei.htm.



szé lyes, ha ál lam pol gá rai ki sebb-na gyobb rend sze res ség gel kül föld re jár -
nak. Tar tot tak tő le, hogy az em be rek kint ma rad nak, vagy ép pen túl jó be -
nyo mást tesz nek rá juk a lá tot tak, és olyan el vá rá sa ik lesz nek Ma gyar or -
szág gal szem ben, ame lye ket a he lyi re zsim kép te len tel je sí te ni. A ha tal -
mon le vők ezért az út le vél-po li ti ká val ál ta lá no san sza bá lyoz ták, több szö -
rö sen szűr ték, il let ve el len őriz ték az utaz ni kí vá nó kat. A ki uta zó kat a bel -
ügyi szer vek meg fi gyel ték, igye kez tek őket együtt mű kö dés re bír ni, in for -
má ci ó kat vár tak tő lük, vagy ha úgy adó dott, le já rat ták őket a tör vény ki -
ját szá sá ért – ez utób bi fe lett amúgy gyak ran sze met huny tak.8 Az uta zá si
sza bad ság nak te hát az ese tek egy ré szé ben nagy ára le he tett: pa ra dox mó -
don ép pen azo kat el len őriz te szo ro sab ban a ha ta lom, akik gyak ran ki -
moz dul tak meg szo kott élet te rük ből, és „nem vol tak szem előtt”.

Az út le vél ki adás az 1960-as évek től tö me ges mé re te ket öl tött. Fo lya ma -
tos adat sor, saj nos, nem áll ren del ke zé sünk re, de a főbb ten den ci ák így is
nyo mon kö vet he tők. Az öt ve nes évek vé gé től szá zez res nagy ság rend ben
igé nyel tek út le ve let, majd 1964-ben, rész ben az új ví zum rend szer be ve ze -
té sé nek kö szön he tő en, 1 350 000 kér vényt nyúj tot tak be. A hir te len meg-
növekedett igé nyek ke zel he tő sé ge ér de ké ben ek kor a ko ráb bi egy év he -
lyett már két év re ad tak út le ve let. A kö vet ke ző évek ben kö rül be lül 40%-kal
vis  sza esett a kér vé nyek szá ma, majd a het ve nes évek től fo ko za to san emel -
ke dett is mét egy mil lió fö lé. Az 1975 és 1987 kö zöt ti idő szak ról nin cse nek
ada tok. 1988-tól, a vi lág út le vél be ve ze té sé vel, új ból meg élén kült az ér dek -
lő dés: az év el ső fe lé ben kö zel 1 700 000 kér vényt nyúj tot tak be, s 99,7%-
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8 Szá mos spor to lót is be szer ve zett a ma gyar ál lam biz ton sá gi szol gá lat. Er ről bő veb -
ben lásd MÜLLER Rolf–TAKÁCS Ti bor (szerk.): Ál lam biz ton ság és olim pia, 1956–1988. Ál -
lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Levéltára–L’Har mat tan Ki adó, Bu da pest, 2008;
MAJTÉNYI György: K-vo nal. Ural mi elit és lu xus a szo ci a liz mus ban. Nyi tott Könyv mű hely,
Bu da pest, 2009. – A ha tá rok, il let ve uta zók el len őr zé se a kor szak ban fo ko za to san eny -
hült ugyan, de vé gig mar káns je gye ma radt a szo ci a lis ta or szá gok ide gen for gal má nak.
Az ál lam a tel jes be zár kó zás ból jócs kán en ge dett, de fo lya ma to san mér le gel nie kel lett a
tu riz mus rej tet te koc ká za to kat és elő nyö ket. Rész ben jobb ké pet fest he tett ma gá ról nyu -
ga ton, ha az or szág nyi tott sá gát de monst rál ta, de itt ho ni le gi ti mi tá sát is erő sí tet te, ha
az ál lam pol gár ok ked vük re utaz hat tak, és a ha zai hi á nyos áru kész le tet ki egé szí ten dő,
sa ját hasz nuk ra kis ér té kű félillegális vagy il le gá lis csem pé szést foly tat hat tak. A ha tár -
ra vo nat ko zó an lásd még Johannes PAULMANN: Grenzraume. Kulturgeschichtliche
Perspektiven auf die Geschichte der internationalen Beziehungen. In: Christina
LUTTER–SZŐLLŐSI-JANZE Margit–Heidemarie UHL (szerk.): Kulturgeschichte. Fragestel -
lungen, Konzepte, Annaeherungen. Studienverlag, Wi en, 2004. 191–211.; Mark PITTAWAY:
Making Peace in the Shadow of War: the Austrian-Hungarian Borderlands, 1945—
–1956. Contemporary European History, 2008/3. 345–364.



ukat el is fo gad ták. Az el uta sí tá sok ará nya ter mé sze te sen nem min dig
volt ilyen ala csony: ha az ös  szes be adott kér vényt néz zük, ak kor
1953–1954-ben 20%-ot, 1958-ban 17%-ot, 1964-ben 0,37%-ot, a hat va nas
évek kö ze pé től 1–4%-ot uta sí tot tak el. A ka pi ta lis ta or szá go kat ki emel ve
ros  szabb mu ta tó kat ka punk: 1958: 43%, 1964: 3%, 1966: 17%, majd a het -
ve nes évek től 4-5%.9

*

A fen tebb em lí tett szak mák hoz ké pest az ide gen ve ze tést csak rész ben te -
kint het jük professzionalizált te vé keny ség nek, hos  szabb-rö vi debb idő re
ugyan is ren ge teg egye te mis ta di ák, ta nár, eset leg nyug dí jas pró bál ko zott
ve le. A nagy fluk tu á ció el le né re min den uta zá si iro dá nál ki ala kult egy fő -
ál lás ban, tel jes mun ka idő ben fog lal koz ta tott törzs gár da.

A szo ci a lis ta idő szak ban az ide gen ve ze tők vol tak azok, akik a szer ve zett
ha zai és kül föl di uta zá sok so rán sa já tos transz fer sze re pet töl töt tek be
azzal, hogy a tu ris ta-lát ni va ló kat úgy tá lal ták az uta zók nak, mint ide o ló -
gi ai szem pont ból kommercializált te re ket. A kor ban ki adott úti köny vek
be széd mód já nak meg fe le lő en ők mu tat ták be az uta sok nak a mun kás -
moz gal mi szem szögből ki emel ke dő je len tő sé gű nek szá mí tó em lék he lye -
ket, ők mél tat ták, hogy az adott or szág ban mi lyen fo gyasz tá si tár gyak ban
je len nek meg a mun kás moz ga lom ki emel ke dő fi gu rái vagy fon tos nak tar -
tott hő sei: könyv ben, szo bor ban, dia so ro zat ban, le po rel lón stb. Az uta sok
azon ban gyak ran más jel le gű, hét köz na pibb nak szá mí tó fo gyasz tá si cik -
ke ket akar tak vá sá rol ni, ami ben szin tén se gí tet ték őket az ide gen ve ze tők.
Az em lék tár gyak az ott ho ni tér ben, a min den nap ok ban is je len lé vő vé te -
het ték a mun kás moz gal mi múl tat az em be rek szá má ra, de az ott hon nem
kap ha tó, kü lön le ges nek szá mí tó ér ték tár gyak, fo gyasz tá si cik kek – az
orosz pa raszt iko nok, a kü lön le ges, is me ret len sza bá sú ba ba- és sport ru -
hák, vagy a hi ány cikk női fe hér ne mű és láb be lik, elekt ro mos va sa lók, gáz -
ön gyúj tók stb. – fel buk ka ná sa ar ról ta nús kod tak, hogy a há zi gaz da vi lág -
lá tott em ber, és vi szony la gos jó lét ben él.

A cso por tos uta zá sok so rán te hát az ide gen ve ze tők je len tős mér ték ben
köz re mű köd tek a kultúr- és fo gyasz tá si ja vak be szer zé sé ben, il let ve si ke -
res, nem min dig le gá lis be ho za ta lá ban és ki vi tel ében. Az ide gen ve ze tés, az
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ide gen ve ze tők – tá gabb ér te lem ben a nem zet kö zi tu riz mus és a ven dég lá -
tás – meg íté lé se a kor szak hi va ta los saj tó já ban ko ránt sem volt egy ön te tű.
Egy fe lől az ál lam ide gen ve ze tő-kép zést szer ve zett az érett sé gi vel és nyelv -
tu dás sal ren del ke ző fi a ta lok nak, akik ide gen ve ze tő ként több, az or szág -
ban mű kö dő uta zá si iro dá nál vál lal hat tak idő sza ko san vagy ál lás sze rű en
mun kát. A kép zés és a szak ma nép sze rű sí té sé re a Ma gyar Te le ví zió a hat -
va nas évek vé gén Ide gen ve ze tő ke res te tik cím mel or szá gos ve tél ke dőt is
szer ve zett.10 Más fe lől vi szont elő for dult, hogy kis sé ne ga tív ké pet fes tet tek
az ide gen ve ze tők ről. Egy 1979-ben ké szült Ked ves Szom széd cí mű film fő -
sze rep lő je szak ma bé li, a ne ve Dibusz Mik lós.11 A be ve ze tő kép sor egy bu -
da pes ti tu risz ti kai film re em lé kez tet, te le töm ve min den el ad ha tó lát vá -
nyos ság gal. Né hány perc el tel té vel azon ban az ide gen ve ze tő Bu da pest
egyik le rom lott bel ső ke rü le té ben ki száll a pa no rá ma busz ról, és in nen től
egy sze gény, le pusz tult, igény te len kör nye zet ben kis stí lű sze rep lők kel foly -
ta tó dik a vol ta kép pe ni tör té net. A tu riz mus eb ben a meg vi lá gí tás ban nem
az is me ret szer zést szol gál ja, ha nem a fel szí nes tu dás, a ha mis kép ze tek
elő ál lí tá sá nak és át adá sá nak esz kö ze. Rá adá sul a ba rát sá gos nak lát szó
fő sze rep lő ről las sacs kán ki de rül, hogy va ló já ban vis  sza ta szí tó, jel lem te -
len, sa ját cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben min den ki vel szö vet kez ni kész fi -
gu ra.12 Az ide gen ve ze tők az ál lam ál tal meg fo gal ma zott po li ti kai el vá rá -
sok nak – „né pi de mok ra ti kus rend sze rünk ál lás pont ját kell képviselniök”
– rend sze rint ele get tet tek, ugyan ak kor ki hasz nál ták a mun ká juk ból adó -
dó gaz da sá gi elő nyö ket, még ha il le gá lis is volt ez a te vé keny ség.

Kornai Já nos a szo ci a lis ta gaz da ság tu laj don vi szo nya i nak tag la lá sa so -
rán meg kü lön böz te ti az el ső és má so dik gaz da sá got.13 Az előb bi ka te gó ri -
á ba mind az a te vé keny ség be le tar to zik, ame lyet a klas  szi kus szo ci a lis ta
rend szer hi va ta los ide o ló gi á ja szo ci a lis ta szek tor nak mi nő sí tett, Kornai
az utób bi ba so rol ja a for má li san en ge dé lye zett csa lá di kis üze me ket és az
in for má lis ma gán szek tor ös  szes sé gét. A ma gán tu laj don és a ma gán jel le -
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10 Az el ső adást 1969. jú ni us 12-én a ko ra es ti mű sor idő ben su gá roz ták. A mű sor öt -
le tét fel te he tő en az öt év vel ko ráb ban in dult Ri por ter ke res te tik cí mű, több íz ben meg is -
mé telt ve tél ke dő so ro zat tól ve het ték.

11 Ked ves Szom széd, 1979. 100 min. R.: KÉZDI KO VÁCS Zsolt. A „Dibusz” név min den bi -
zon  nyal a leg na gyobb ma gyar uta zá si iro dá ra, az IBUSZ-ra utalt.

12 Az ide gen ve ze tés ad ja a hát te rét Szergej Dovlatov Puskinland cí mű, 1983-ban, New
York ban írt re gé nyé nek is, ám eb ben az eset ben szov jet bel föl di tu riz mus a kö zeg, a mű
fő kér dé sei pe dig a (kvá zi) el len zé ki ség re és az emig rá lás ra vo nat koz nak.

13 KORNAI Já nos: A szo ci a lis ta rend szer. HVG Ki adó, Bu da pest, 1993. 115–117.



gű ter me lő te vé keny ség vo nat ko zá sá ban be szél az in for má lis gaz da ság ról.
Az in for má lis gaz dál ko dá si te vé keny sé gek kö zött utol só (ne gye dik) pont -
ban ve szi szá mí tás ba az ide gen ve ze tők ál tal is vég zett in for má lis ke res ke -
del met: „Az ál la mi, szö vet ke ze ti és a hi va ta lo san en ge dé lye zett ma gán ke -
res ke de lem ke re te in kí vül foly ta tott ke res ke del mi te vé keny ség. Ide tar to -
zik a »feketepiaci« ke res ke de lem, to váb bá a kül föl di utak ról le gá li san ho -
zott vagy be csem pé szett áruk ér té ke sí té se.” Ala pul vé ve Kornai de fi ní ci ó -
ját a szo ci a lis ta rend szer gaz da sá gá nak szeg men se i ről, az ide gen ve ze tők
ré sze sei vol tak az el ső és a má so dik gaz da ság nak is, mi vel fő ál lás ban ál -
la mi al kal ma zott ként dol goz tak, de ki sebb-na gyobb mér ték ben az in for -
má lis ke res ke de lem ben is részt vet tek. Az zal a kü lönb ség gel, hogy ők nem
a mun ka ide jük ro vá sá ra, ha nem a hi va ta lo san el szá molt fő mun ka idő le -
gá li san fel hasz nál ha tó „sza bad ide jé ben”, „üres já ra ta i ban” vé gez ték jö ve -
de lem szer ző mel lék te vé keny sé gü ket.

Ha bár a nyolc va nas évek ben a ku ta tók elő sze re tet tel vizs gál ták, mi lyen
in for má lis gaz da sá gok mű köd tek a szo ci a lis ta idő szak ban, a rend szer vál -
tás után meg csap pant az ez irá nyú ér dek lő dés. A Ká dár-rend szer mű kö dé -
sé nek jobb meg ér té sé hez azon ban – meg lá tá som sze rint – to vább ra is el en -
ged he tet len az „informalitás” fo gal má nak adap tá ci ó ja – le gyen szó má so dik
gaz da ság ról vagy a kap cso la ti há ló za tok elem zé sé ről.14 Az ide gen ve ze tők
vis  sza em lé ke zé sei jó pél dát szol gál tat nak a for má lis, in for má lis kap cso la -
tok és vi sel ke dé si for mák ál lan dó vál to ga tá sá ra, akár egy be csú szá sá ra.

Ku ta tá som so rán ti zen egy, az öt ve nes évek ele jén szü le tett, fő ál lá sú, egy -
kor az Express If jú sá gi és Di ák Uta zá si Iro dá nál dol go zó és ma is ak tív
ide gen ve ze tő vel ké szí tet tem in ter jú kat.

Az Express szer ve zé sé ben 1957-ben még csak né hány száz tu ris ta uta -
zott kül föld re, de a het ve nes évek ben már több tí zez res for gal mat si ke rült
el ér ni. Az Express az if jú ság po li ti ka egyik esz kö ze volt, az ala csony árak -
kal és a szol gál ta tá sok szín vo na lá val az élet ko ruk nál fog va igény te le nebb
fi a ta lo kat cé loz ták meg.

Az élet tör té ne ti in ter júk ban mind egyik el be szé lő ne héz gyer mek kor ra
em lé ke zett vis  sza: több nyi re sze gény volt a csa lád, so kan ren de zet len csa -
lá di vi szo nyok kö zött nőt tek fel, a szü lők ko rán el vál tak, de töb ben szá mot
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ad tak sa ját szo ci á lis prob lé má ik ról, vi sel ke dé si de vi an ci á juk ról is. Egyi -
kő jük Ro má ni á ból te le pült át egye te mis ta ko rá ban, és olyan is elő for dult,
ahol a csa lád val lá sos ér ték rend je és a vá lasz tott egy há zi gim ná zi um mi -
att üt kö zött aka dály ba a fel ső fo kú to vább ta nu lás.

Az ide gen ve ze tői tan fo lyam és mun ka „ki tö rés” volt ko ráb bi élet hely ze -
tük ből. Rész ben anya gi ér te lem ben, mert így sza ba dul hat tak a sze gény -
ség ből, rész ben pe dig szel le mi ér te lem ben, hi szen az ide gen ve ze tés nyi tot -
ta meg szá muk ra a ka put az ér tel mi sé gi lét fe lé. A ka land vá gyat, a vi lág lá -
tást mint mo ti vá ló té nye zőt csak egyi kük emel te ki, bár a kí vül ál ló szá má -
ra ez tűnt vol na evi dens nek. A több ség úgy em lé ke zett vis  sza: nem úgy ter -
vez te, hogy ezt a mun kát hos  szú ide ig vég zi, de meg fog ta őket a mun ká val
já ró ál lan dó pör gés, a vál to za tos ság, a ta lál ko zás új em be rek kel. El be szé -
lé sük alap ján az ide gen ve ze tés kön  nyű és szó ra koz ta tó mun ká nak ígér ke -
zett, ami vel egész jól le he tett pénzt ke res ni. Ugyan ak kor ér de kes, hogy fel -
nőtt fej jel mind egyi kük be irat ko zott egye te mi kép zés re. Ál ta lá ban le ve le ző
ta go za ton nyelv sza ko kat vé gez tek el, de olyan is akadt, aki tör té ne lem sza -
kon egye te mi dok to rá tust szer zett. Az ide gen ve ze tő ket át ha tó ér tel mi sé gi
tu dat mel lett leg alább olyan fon tos volt az önál ló ság igé nye.

A kez dő ide gen ve ze tő ket ele in te bel föl di és be uta zó cso por tok hoz osz tot -
ták be, ké sőbb ki uta zó kat is kí sér het tek, előbb a szo ci a lis ta tömb ba rá ti
he lye i re, majd nyu gat ra is. Az ál ta lam meg ke re sett ide gen ve ze tők előbb
ke le ti or szá gok kö zöt ti uta zá so kon vet tek részt, de a ké sőb bi ek so rán né -
me lyi kük egy idő re „ja pá nos sá” vagy arab spe ci a lis tá vá vált. Má sok, fel -
hagy va a kis sé zak la tott élet for má val, az uta zá si iro dák ad mi niszt rá ci ó já -
ban he lyez ked tek el, vagy tol má cso lás sal, for dí tás sal kezd tek fog lal koz ni.

In ter jú part ne re im fi a ta lon, 18-20 éve sen szem be sül tek az zal, hogy mit je -
lent egy fel nőtt cso por tot kor dá ban tar ta ni, ügye i ket in téz ni, prob lé má i kat
or vo sol ni, mi köz ben gye rek nek néz ték őket a cso port tag ok. Idő be telt, míg
el fo gad tat ták ma gu kat, és kel lő te kin tély re tet tek szert a min den na pi kö ze -
gük ből ki sza ba dult, időn ként kont rollt vesz tő fel nőt tek kö ré ben. Az önál ló -
ság ugyan ak kor nem cse kély csáb erő vel bírt, és meg vol tak a ma ga elő nyei.

Az ide gen ve ze tői mun ka fel idé zé se kap csán a kü lön fé le tu ris ta lát vá -
nyos sá gok ról, az el ső, akár nyu ga ti utak ról a várt nál jó val ke ve sebb szer
és csak érin tő le ge sen be szél tek in ter jú part ne re im. Fel té te le zé sem sze rint
a sok szor meg te kin tett és a cso por tok nak be mu ta tott em lék he lyek hez kö -
tő dő em lé kek egy más ra ra kód tak, il let ve ru tin sze rű vé vál tak. Ha a szó ba
ke rült hely szí ne ket te kint jük át, fel tű nő, hogy sok kal több ször em lí tet ték
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az uta zás, a szál lás, az ét ke zés és a fo gyasz tás te re it, mi vel a cso por to kat
igaz ga tó, kor dá ban tar tó egy ko ri ve ze tők így tud ták be mu tat ni szer ve zé si
vir tu o zi tá su kat, prob lé ma meg ol dó ké pes sé gü ket. A cso por tos utaz ta tás
si ke res sé ge meg an  nyi rész let ér tő ösz  sze han go lá sán mú lik; eze ket a sza -
bá lyo kat, tech ni kai fo gá so kat szí ve sen meg osz tot ták ve lem. Az ő sze mük -
ben például a „ba rát ság vo na tok” nem a szo ci a lis ta fi a ta lok nagy sze rű
esz me cse ré it je len tet ték, ha nem 300 ra kon cát lan és ta pasz ta lat lan fi a tal
óri á si ki hí vás sal já ró, terv sze rű moz ga tá sát. A ki sebb egy sé gek be so rolt
cso por tok vo nu lá sa alul já rók ban, pá lya ud var okon, át szál lá sok al kal má -
val, egy-egy ne ve ze tes ség meg te kin té se kor, vagy a kö zös ét kez te té sek le bo -
nyo lí tá sa nagy üze mi pon tos sá got és szer ve zett sé get igé nyelt. Ért he tő,
hogy az ide gen ve ze tők, ma gu kat si ke res szer ve ző nek lát(tat)va él ve zet tel
idéz tek fel az uta zás hoz-moz gás hoz kö tő dő hely szí ne ket és hét köz na pi
ten ni va ló kat. Az egyik vis  sza té rő, ki tün te tett fi gyel met él ve ző hely a vas úti
fül ke volt. Az em be rek a vo na to kon több ko csi ban, a ko csi kon be lül né -
hány fős ku pék ban töl tik ide jü ket – ez meg szo kott. A több tu cat, ne tán
több száz főt irá nyí tó ve ze tők nek azon ban ko ránt sem mind egy, hogy az
uta sok mi lyen gyor san fog lal ják el a he lyü ket, és hogy min den ki nek jut-e
ülés, adott eset ben há ló hely. Ezért ra gasz kod tak ah hoz, hogy a ba rá ti és
egyéb vi szo nyo kat fél re té ve – pe dig, vet het jük köz be, az em be rek leg alább
a sza bad ide jü ket ked vük re va ló tár sa ság ban sze re tik töl te ni –, min den ki
az elő re meg ál la pí tott ülést fog lal ja el.

A kü lön vo na tok agy tröszt je, a ve ze tő ség a sze rel vény kö ze pén, egy kü lön
fül ké ben fog lalt he lyet. Itt tar tóz ko dott egy vagy két „flan cos KISZ-es”, egy
or vos, a MÁV-os kí sé rő és az egész cso port fő kí sé rő je, az ide gen ve ze tő.
A ve ze tők, ahogy az aláb bi tör té net jel zi, szin tén nem a fedd he tet len er köl -
csű, a vám- és egyéb sza bá lyo kat tisz te lő és be tar tó szo ci a lis ta em ber tí -
pust tes te sí tet ték meg. A vo nat fül ke egyéb ként is a ma gán- és a nyil vá nos
szfé ra met szés pont ján he lyez ke dett el: la kói az uta zás so rán ide ig le ne sen
bé relt kis magánterritóriumuknak fog ták fel, aho vá más uta sok nem te -
he tik be a lá bu kat, de az ál la mi el len őr zés előtt – MÁV-osok, ha tár őrök,
vám szer vek – azon nal és fel té te lek nél kül szét kell tár ni a füg gönyt, ki nyit -
ni az aj tót és sok szor a cso ma go kat is.

A kü lön vo nat-ve ze tő ség so kat ta pasz talt tag jai vi szont, úgy lát szik, időn -
ként egész me rész áru moz ga tá so kat haj tot tak vég re a sa ját fül ké jük ben.

„– Volt olyan, hogy va la ki nek meg kel lett hoz ni ilyen Tra bant ka ros  szé -
ri át. Ugye? És az ott meg be szél te az akár ki vel, hogy meg ve szik ne ki, mert
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azok kint dol goz tak az NDK-ba’ és fel te szik a vo nat ra. És fel tet ték a vo nat -
ra, be a cso mag tar tó ba, a ve ze tő ség fül ké jé be. Kész! Be te ker tük egy…

– El fért?
– El! Per sze, ilyen da ra bok ba. Egy aj tó da rab, a má sik ó’da lon egy má sik

aj tó da rab, igen. Sár há nyót, mit tu dom én, mi ket. Amit hoz tak, azt ma ra -
dék ta la nul be hoz tuk. Az il le tő tud ta, hogy mi kor ér ke zik a vo nat, ott állt a
vas út ál lo má son, le szed te, és ha za vit te.

– Ilye ne ket sem el len őriz tek az NDK– meg a cseh–ma gyar ha tá ron?
– A kü lön vo na ton? Ugyan már! Hát ez min den vo nat előtt pri o ri tást él -

vez, azt néz ték, hogy ne hoz zunk ki tá mo ga tott árut. Te hát mond juk a gye -
rek ci pő, meg ilyes mi. Na, de hát azt meg le he tett ol da ni mer’ ta pé tát se volt
sza bad. Na de hát egy te kercs rauhfasel ta pé ta, ez az új ra fest he tő, na gyon
egy sze rű, egy te kercs volt öt ke let né met már ka. An nak az ára be szo roz va,
mond juk 5 Ft-tal, hát se men  nyi pénz, na ak kor ab ból vett az em ber öt te -
ker cset, és oda tet te a placc ra, így. Hogy ahogy be jön, rög tön, szem ma gas -
ság ban ott lesz, hogy ta pé ta. Er re ugye, mer’ kö te les sé ge, jegy ző köny vet
vesz fel, és a ta pé tát el fog ják ko boz ni. Na most ad dig va ca kol, amíg be ír ja
a jegy ző köny vet, hogy ki fut nak az idő ből. Sem mi mást nem fog meg néz ni,
ha nem bol do gan a ta pé tát el fog ja ko boz ni. Hát azér’ vet tem. Vi gye! Hát
meg fog ja ne kem néz ni? Vagy pe dig ugye ki akasz tott az em ber egy zacs kó
sze me test, egy nylon zacs kót, be le pa kol ta alul ra a ci pő ket, rá tett egy má -
sik nylon zacs kót és rá tett egy kis ba nán hé jat, egy kis al ma hé jat. Ott volt
a sze mét. Min den ki lát ta.

– Igen.
– De ki ló gott be lő le egy üres sö rös üveg is. És alat ta pe dig mi volt? Tá mo -

ga tott bébiáru. Mer’ a ba ba hol mi is on nan ke rült.”

Az ide gen ve ze tők te hát pon to san tud ták, hogy mi lyen áru kat ér de mes
vá sá rol ni – sa ját, csa lád juk szük ség le te i nek ki elé gí té se ér de ké ben vagy
va lós ke res ke del mi ha szon re mé nyé ben –, és az ál cá zás prak ti ká it is ha -
mar ki ta pasz tal hat ták. Ezek a fo gá sok nem kí ván tak kü lö nö sebb szak ér -
tel met: az uta sok kö zül bár ki él he tett ve lük, és bi zo nyá ra so kan él tek is.
Kér dé ses a vá mo sok ma ga tar tá sa: ha biz tos fo gás ra „utaz tak”, ér de mes
le he tett az ide gen ve ze tő ket, il let ve a cso port kí sé rők fül ké jét, cso mag ja it el -
len őriz ni. El kép zel he tő, hogy ők is tisz tá ban vol tak az zal, hogy a sze me tes
zacs kó alatt ér té kes bébiholmik la pul hat nak, de az ese tek több sé gé ben
nem akar tak ügyet kre ál ni – ki tud ja, mi lyen kap cso la tai van nak a KISZ-
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s kí sé rők nek, és egyéb ként sem nagy té te lek ről volt szó. Ezen kí vül több
ide gen ve ze tő me sél te, hogy egy-egy vo na lon a ha tár őrök kel már arc ról is -
mer ték egy mást, szí vé lyes vi szony ba ke rül tek egy más sal, és így nem állt
szán dé kuk ban a má sik mun ká já nak „hát rál ta tá sa”. Akár hogy is tör tént,
az ide gen ve ze tők több let tu dá sa, prof iz mu sa – ame lyet ők ma guk szí ve sen
han goz tat tak – a ru tin sze rű, rend sze res utak ta pasz ta la ta i ból adó dott, és
nem va la mi fé le spe ci á lis ké pes ség ből, szak ér te lem ből táp lál ko zott.

Az ide gen ve ze tők meg le he tős si ker rel, egy sze mély ben és egy idő ben
foly tat ták a szi go rú sá got kö ve te lő, nagy fe le lős ség gel já ró mun kát és a fe -
ke te ke res ke del met. Igaz, a csem pé szést hang sú lyo zot tan kis té tel ben űz -
ték, a né hány ki ug ró eset ben pe dig a már-már dip lo má ci ai vé dett sé get él -
ve ző köz pon ti fül ke biz to sí tott ki vá ló rej tek he lyet a jó pén zért to vább ad ha -
tó hi ány cik kek nek.

Az aláb bi tör té net ér de kes sé ge, hogy az el ma rad ha tat lan csem pész szto -
ri mel lett né mi fény de rül az el be szé lő nek a mun ka so rán lé te sí tett ma -
gán kap cso la ta i ra, a ma gán em be rek vi sel ke dé sé re és po li ti kai né ze te i re.

„– Szó val a szov jet va ló ság. Ki jev ben ud va rol tam egy ide ig egy cso dá la to -
san szép, fi a tal egye te mis ta le ány zó nak. A lány fé lig grúz, fé lig orosz. Ki jev -
ben él tek, a pa pa az ot ta ni egye tem nek volt va la mi tör té né sze, azt hi szem,
hogy párt tör té ne tet adott elő, de le het, hogy va la mi egyéb ilyen mar ha sá got.
A lé nyeg az, hogy be já ra tos vol tam hoz zá juk a la kás ra, és ke res tem a pa pa
könyv tá rát. Na most, a pa pa könyv tá ra egy üve ges vit rin volt, kö rül be lül
olyan nyolc van kö tet tel. An nak is a fe le az SZKP KB, a bol se vi kok párt já nak
tör té ne te, leg alább két vál to zat ban. (…) Egy ép pen kur rens, és né hány ko -
ráb bi. (…) Pró bál tam szó ba ele gyed ni a pa pá val, és hát ugye Uk raj ná ban va -
gyunk. Én tény leg nem akar tam pro vo kál ni, de rá kér dez tem, ugye hát „csak
tisz ta for rás ból”, hogy hát ő tud-e va la mit mon da ni, vagy hogy lát ja az UPA
tör té ne tét. Ez az Uk rán Fel ke lő Had se reg, ugye a na ci o na lis ta had se reg,
ame lyik ’54-ig ve re ke dett ott a Kár pá tok elő te ré ben. Sztálinéknál azér’ ez tel -
je sít mény volt. (…) Szó val elég ke mény fi úk vol tak. Hát a pa pa, az így meg fa -
gyott. Nem let tem ki uta sít va a ház ból és a csa lád ból, va la mi olyas mit mon -
dott csak, hogy hát hü lye na ci o na lis ták, és en  nyi. Szó val ez az egyik ré sze.
A má sik ré sze, hogy a lány itt is járt Pes ten. (…) Kér dez tem, hogy még is mit
sze ret ne. Va la mi vel meg akar tam aján dé koz ni. És mond ta, hogy (…) egy
orosz nyel vű Bib li át. Ez het ven négy be vagy het ven öt be le he tett. Hát sze rez -
tem egy orosz nyel vű Bib li át, nem volt kü lö nö sebb gond, kis után já rás.
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– Hon nan? 
– Én nem is tu dom. Ta lán va la kit is mer tem a Szerb Temp lom nál, és azt

kér dez tem meg, és va la hon nan sze rez tek ne kem. De le het, hogy már an -
tik vá ri um, nem em lék szem rá. (…) Ami kor meg lát ta, majd nem a nya kam -
ba ug rott örö mé be, és izé, őrü le tes öröm, és utá na rög tön lát tam, hogy le -
her vad. Na, mon dom mi a baj? Azt mond ja, te jó Is ten! Hogy vi szi ő át ezt
a ha tá ron! Te hát egy har mad éves vagy ne gyed éves egye te mis ta, aki tisz tá -
ba volt az zal, hogy őt meg fog ják néz ni, da ra bok ra sze dik a ha tá ron, és ha
meg ta lál ják ná la az orosz nyel vű Bib li át, hát an nak nem lesz jó vé ge. Hát
mond tam, hogy sem mi gond, ha leg kö ze lebb ki me gyek, én ki vi szem. Hát
nyasgem! Így is tör tént. De a lány tel je sen ös  sze esett. (…)

– És őt job ban el len őriz ték, job ban meg mo toz ták, mint a ma gya ro kat?
– Az oro szo kat? Per sze. Néz ze! Min ket ma gya ro kat az orosz ha tá ron, te -

hát Zá hony nál, nem iga zán néz tek. Ott egy do log ér de kel te őket, hogy mit
tu dom én, ne hogy eset leg va la ki át men jen oda-vis  sza a ha tá ron. Te hát
ami kor jött az út le vél-el len őr zés, ak kor ki kel lett men ni a fül ké ből, a há ló -
szo ba fül ké ből, föl haj tot tak min dent, de gya kor la ti lag nem árut ke res tek,
ha nem sze mélyt.

– Sze mélyt?
– Per sze. Hát hogy va la ki, ne adj Is ten be ha tol jon a fél tett Szov jet uni ó -

ba, vagy ne hogy meg szök jön. Te hát ez oda-vis  sza így mű kö dött. Ez egy ru -
tin el já rás volt, és ezt nem is vá mos csi nál ta, ha nem a ha tár őr kis ka to na.
És nem egy, ha nem ál ta lá ban ket tő. És amíg ezt meg néz ték, ad dig ki kel -
lett men ni a fo lyo só ra. Er re az em ber egyéb ként föl ké szí tet te a cso por tot,
ne hogy eset leg ne tud ják, hogy mi ről van szó.”

Az uta zá sok, az áru vá sár lás és az il le gá lis áru szál lí tás már fel so rolt, vis -
sza té rő té mái mel lett nagy rit kán a hi va ta los tu ris ta lát vá nyos sá gok hoz
kö tő dő, a szok vá nyos nak tar tot tól mar kán san kü lön bö ző tör té ne tek is el -
hang zot tak. Az aláb bi eset a szov jet fél te ke hi va ta los dis kur zu sa i ban a
szo ci a liz mus leg szen tebb he lye ként szá mon tar tott moszk vai Le nin-ma u -
zó le um kö rül ját szó dott le.

„– Min den kü lön vo nat nak a prog ram já ban volt a Le nin-ma u zó le um nál
ko szo rú zás. Az ma gá tól ér te tő dő prog ram rész volt. Ott állt kö rül be lül hát
olyan nyolc száz–ezer két száz em ber sor ba, hogy be jus sa nak a ma u zó le -
um ba, és jöt tünk mi. Ak kor a rend őr ség egy he lyen meg sza kí tot ta a sort,
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és be ál lí tot ta a mi há rom száz em be rün ket. Hogy be me hes sünk a ma u zó -
le um ba. Elő re meg volt egy ba rom nagy ko szo rú, de mar ha nagy, ak ko rát
ná lunk nem csi nál nak. Szép ko szo rúk vol tak. És ak kor a kü lön vo nat ról
két egy sze rű em bert, úgy mond a ma gyar KISZ kép vi se lő it, oda rak ták: »Ti
vi gyé tek!« »Ti he lyez zé tek el!« Ezt elő re meg be szél tük. És az egyik egy kis -
lány volt. Em lék szem, egy hát vi szony lag gyön ge fi zi ku mú, de bi zo nyá ra jó
KISZ-es, és [azér’ ál lí tot ták], [mo so lyog] és ő vit te a ko szo rút. És nem bír ta
el a ko szo rút, egy sze rű en nem bír ta el. És ott men tek mel let te, és le esett a
ko szo rú. Má’ úgy volt, hogy nem bír ta. És ak kor oda men tem, se gí tet tem
ne ki, mer én is ott in téz tem min dent, azt hi szem, rá adá sul pont az én cso -
por tom ban volt. És ak kor pont tet szett is a csaj, meg szó val oda men tem,
és mond tam, gye re utá nunk, majd én fo gom, vi szem. Mint, ha ol vas tál vé -
let len Új szö vet sé get, ab ba is ben ne van, hogy Jé zus Krisz tus nak se gí tet te
a ke resz tet vin ni Cirénei Si mon. És én se gí tet tem a ko szo rút vin ni a lány -
nak. [ne vet] Mer nem bír ta. Hát, egy ki csit dur va ha son lat. És kér lek szé -
pen, [ne vet] oda men tem, és szé pen le rak tam, és nem tu dom, men  nyi re is -
me red a ko szo rú zá sok rend jét. Mos ta ná ban dip lo má ci ai ügy let. 

– Nem.
– Mind egy! An  nyi a lé nyeg, hogy az em ber le rak ja a ko szo rút, el ren de zi

a mas ni ját, és ak kor ott áll egy per cig né mán vi gyáz va, vagy mit tu dom én.
És én is ugyan ezt vé gez tem. Na most én ak kor is hos  szú ha jú vol tam, mint
em lí tet tem. Volt egy ilyen hos  szú, mint a ka bá tom, te hát elég gé jól néz het -
tem én sze rin tem ki, de csíp tek na, így is, szó val meg volt az imázsom. És
edző ci pő volt raj tam. Mond juk ak kor, a 70-es évek ele jén edző ci pő je se volt
min den ki nek.”

Az idé zet meg ka pó an sű rí ti ma gá ba a szak rá lis tér ben le ját szó dó majd -
nem tra gé di át, a ko szo rú el ej té sét, ami a val lá sos ne ve lés ben ré sze sült ide -
gen ve ze tő ből a Bib lia leg szen tebb sze rep lő jé nek, Jé zus nak egyik ese tét
hív ja elő. A Jé zus szen ve dé sét kí vül ről szem lé lő Si mon, a ró mai fegy ve re -
sek fel szó lí tá sá ra, to vább se gí ti az úton Jé zust, és ez zel egy szer smind a
szent tör té net részt ve vő je lesz, sa ját szán dé kán kí vül Jé zus kö ve tő jé vé vá -
lik. A tör té net önreflexív ele met is tar tal maz. In ter jú ala nyom a bib li ai Si -
mon hoz ha son ló an nem an  nyi ra fe le ba rá ti sze re tet ből, in kább a bot rány
el ke rü lé se ér de ké ben és a lány irán ti ér dek lő dé se foly tán avat ko zott köz -
be. Az el be szé lés ben fel buk ka nó di va tos fe hér edző ci pő, amit nem min -
den ki en ged he tett meg ma gá nak, bajt („szen ve dést”) ho zott az el be szé lő fe -
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jé re, mi vel a cso port ból va la ki nem átal lot ta fel je len te ni a fi a tal ide gen ve -
ze tőt a hely szel le mé nek meg nem fe le lő, il let len ru há za tá ért. 

Az edző ci pő vi se lé sé ért fő nö kei előtt kel lett ma gya ráz kod nia, de a meg -
ro vá son kí vül ko moly hát rány nem ér te. Úgy lát szik, a Le nin-ma u zó le um
szent sé ge von zot ta az eret nek gon do la to kat. A kö vet ke ző tör té net vá ro si
le gen dá nak is be il le ne. Ké tes va ló ság tar tal ma el le né re jól mu tat ja, hogy a
kö te le ző, de nem át élt, vagy a ru tin sze rű lá to ga tá sok so rán meg unt
szakralitás az ide gen ve ze tők ből bal hés je le ne tek elő idé zé sét vál tot ta ki.

„– Má sik ha ve rom, csak eszem be ju tott, aki szin tén egy na gyon-nagy
maher volt a mi ban dánk ban, bu li zós, az meg… az is csi nál ta ál lan dó an a
hü lye sé get. Egy szer volt va la mi sal gó tar já ni bá nyász cso port tal, csu pa
nagy da rab, hát azok meg igen csak ré sze ge sek. Ilyen nagy da rab ál lat gye -
rek, de tud ták, hogy KISZ, meg min den, ők is KISZ-esek, min den. Ma u zó -
le um, ko szo rú zás. És ez az őrült meg azt mond ja ne kik, hogy gye re kek, a
ma u zó le um ba csak úgy sza bad be men ni, ha min den ki le ve szi a ci pő jét.
[mo so lyog] Vagy is me red ezt a szto rit?

– Nem, nem.
– Na most ott, ha nem volt be gom bol va a ka bá tod, már oda jött a rend őr,

és be gom bol tat ta ve led. Te hát ott an  nyi ra fi gyel tek a biz ton ság ra, min den.
És egy szer csak azt ve szik ész re, hogy har minc ne héz sú lyú bá nyász el kez -
di le vet ni a ci pő jét a izé előtt. A ma u zó le um előtt [ne vet] a ka pu ba. Hát ak -
ko ra bal hé lett be lő le! Utá na meg mond ta, hogy jaj, fél re ér tet ték. De ezt
csak mar ha ság ból csi nál ta. [ne vet] De sok ilyen volt. Ilyen hü lye ség, ami -
ből majd nem le het tek bal hék.”

Elő for dul tak en nél ko mo lyabb bal hék is. Az egyik be szél ge tő tár sam
ikon csem pé szés re ad ta a fe jét, ami ből szép be vé tel re tett szert– a Bi zo má -
nyi Áru ház al kal man ként 5000–10 000 fo rin tot fi ze tett –, de nagy koc ká -
za tot vál lalt.15 Express-állását fel ad va az tán a De mok ra ti kus If jú sá gi Vi -
lág szö vet ség ma gyar szer ve ze té nél ka pott jól hang zó pro to koll fő nö ki be -
osz tást, ami a gya kor lat ban ki se gí tő ad mi niszt ra tív és tol mács fel ada to kat
je len tett. Nem so ká ig ma radt a szer ve zet kö te lé ké ben, mert a le nin grá di
re pü lő té ren le bu kott til tott áru ke res ke dé sért.

135Lénárt András – „A szocializmus külföldi útjain.”

15 Az ide gen ve ze tők ha vi alap il let mé nye 1200 fo rint volt, amely hez még kö rül be lül
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egé szí tés re szo rult”.



„– Az em ber koc káz ta tott. Az egy vé re sebb tör té net (…) Hát mint tol mács
sze re pel tem, tol mács-ide gen ve ze tő. És mi u tán kinn ra gadt még anya gom,
amit kint rak tá roz tam, gon dol tam, hogy itt az al ka lom, hogy be hoz zam, és
ak kor el fe lejt sem az egé szet. Csak hát azt nem vet tem te kin tet be, hogy ez
egy más kör nye zet, amit én egy részt nem is me rek, más részt meg hi va tal -
ból rám ál lí tot tak egy nya va lyás be sú gót, aki le ad ta a dró tot, és én le buk -
tam Le nin grád ban. 

– Mi az, hogy más kör nye zet?
– Hát, néz ze! Az Express, az egy ha ve ri kör nye zet volt. Te hát egy részt is -

mer tem a ha ve ro kat, tud tam, hogy ki vel kell vi gyáz ni, ki nek be szél he tek.
Ezek ről a dol ga im ról egyéb ként so ha, sen ki nek nem be szél tem, azér’ tud -
tam éve kig csi nál ni. Ez vi szont egy nem zet kö zi cég, ahol nyil ván va ló an
meg volt a bel ső el há rí tás stb. Va ló szí nű leg mint új fi út, ki is akar tak pró -
bál ni, vagy gya nús le het tem, ma gya rán le buk tam. Hát jó nagy bot rány volt
be lő le. Jel lem ző, hogy más nap meg ke re sett a BM-összekötő, és kö zöl te,
hogy hát azér’ ez nem olyan na gyon nagy bűn, ez bo csá na tos bűn, ezt el
le het me szel ni, csak hát en nek az az ára ugye, hogy a to váb bi ak ban ki -
sebb je len té se ket kell majd ne kem ír ni (…) Na! Hát itt állt a do log, én ezt
egyet len mó don vél tem ki véd he tő nek: ma gam kezd tem el ter jesz te ni, hogy
mek ko ra le bu kás volt. Ma gya rán: mi nél na gyobb szart ka var tam ma gam
kö rül. Az el kép ze lés a BM ré szé ről az volt, hogy hát majd azt ter jesz tik el,
hogy ezek nem is iga zi, ha nem csak ha mi sí tott iko nok vol tak. De szép is
ez! Na, lé nyeg, hogy si ke rült meg úsz ni, a cég től men nem kel lett, ki rúg tak,
öt évig tud tam, hogy nem utaz ha tok, de nem csuk tak le, és nem kel lett be -
sú gó nak len ni. Én ak kor le me rül tem, jó öt-hat év re vi dék re el men tem len -
gyel mű sza ki tol mács nak. És tud tam, hogy egy jó da ra big nem idegen-
vezethetek.

– Azon mit kell ér te ni, hogy kint vol tak anya gai, hogy kint lé vő sé ge volt?
– Hát en nél a fi ú nál volt az ikon, meg egyez tünk, de egy sze rű en nem

mer tem én ezt így be hoz ni. En  nyi. (…) Szó val azér’ há ló za tot nem üze mel -
tet tem.”

Az idé ze tek kel rész ben azt igye kez tem áb rá zol ni, hogy a hi va tá sos ide -
gen ve ze tők az in ter jú szi tu á ci ó ban mi lyen uta zá si hely szí nek kö ré szer -
vez ték tör té ne te ik je len tős ré szét. Az el ső pél da a kü lön vo na tok ve ze tő sé -
gi fül ké jét mu tat ta be, amely nek „la kói” a 300 utas szak sze rű és biz ton sá -
gos el lá tá sá ért vol tak fe le lő sek, és ahol egy szer smind a po li ti kai meg bíz -
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ha tó sá gu kért ju ta lom uta zás ban ré sze sí tett if jú sá gi ve ze tők, az őket tá mo -
ga tó ál lam sza bá lya it ki játsz va, ki sebb-na gyobb ér té kű csem pész te vé -
keny sé get foly tat tak. Az itt idé zet te ken kí vül az in ter júk ban szá mos – a
köz le ke dé si esz kö zö kön, a szál lás hely kü lön bö ző te re i ben és a vá sár lás, a
fél le gá lis ke res ke de lem hely szí ne in „ját szó dó” – tör té ne tet me sél tek el, eh -
hez ké pest ki sebb arány ban em lé kez tek az iga zi tu ris ta lát vá nyos sá gok -
hoz (mú ze u mok hoz, kép tá rak hoz, szín há zak hoz vagy akár nyá ri tá bo ro -
zás hoz) kap cso ló dó ese mé nyek re. Ilyen kor az ese tek több sé gé ben a tár lat -
ve ze té sek vagy szín ház lá to ga tás ok szok vá nyos rend jét meg tö rő rend kí vü -
li ese mé nyek ről szá mol tak be, mint pél dá ul a Le nin-ma u zó le um idő sza -
kos deszakralizálásáról. Az utolsó elbeszélésben a helyszín – a le nin grádi
reptér – az előzőektől eltérően szinte semmilyen jelentőséggel nem bír, a
történet ellenben jól érzékeltetheti, hogy az idegenvezető meddig mehetett
el, mi az, amit már nem tolerált a rendszer illetve arra is alkalmas, hogy
az elbeszélő magát a rendszertől független egyénnek, marginális, majd-
nem ellenzéki figurának láttassa.

Meg jegy zen dő, hogy az ide gen ve ze tést szol gál ta tás ként nyúj tó uta zá si
iro dák – köz tük a kez de ti idő szak ban az if jú ság po li ti kát meg va ló sí ta ni
szán dé ko zó Express – ha mar al kal maz kod tak az uta zók igé nye i hez.
A nyolc va nas évek ele jén pél dá ul nem csu pán az ide gen for gal mi szak em -
be rek nek volt vi lá gos, hogy a len gyel tu ris ták nem vá ros né zés re jön nek
Bu da pest re. A kis pén zű em be rek a sa ját meg él he té sü ket igye kez tek biz to -
sí ta ni hasz ná la ti cik kek el adá sá val. Cél juk egy ér tel mű en a ke res ke dés
volt, ami ki vált hat ta a rend őr- és egyéb ha tó sá gok nem tet szés ét, de ma ga -
sabb po li ti kai ér dek ből el néz ték a pi a co zást, erő tel jes el len in téz ke dést
nem tet tek. A ma gán em ber ként uta zá sért fi zet ni nem haj lan dó egy ko ri
ide gen ve ze tő egyik stop po lós tör té ne té ből ju tott el a len gyel pi ac fel idé zé -
sé ig.

„– Ös  sze ha ver kod tunk [az orosz te her au tó so főr rel], be szél tünk, és ak -
kor el ad tak ne kem egy jó vic cet, ami nek az volt a csat ta nó ja, hogy len gyel -
nek len ni az nem nem ze ti ség, az fog lal ko zás. Te hát ma gya rán ke res ked -
nek. Na most ez igaz is volt, egyéb ként jót le he tett rö hög ni a vic cen. A len -
gye lek őrü le tes men  nyi sé gű cuc cot hoz tak át hoz zánk, ad tak el, és eb ből
lett a fo rint juk, és vit ték vis  sza a dol go kat. Te hát olyan uta kat el le he tett
ad ni még a 70-es évek vé gén, 80-as évek ele jén, kü lö nö sen ugye a szo li da -
ri tá si évek alatt, tel jes áru hi ány, hogy Ta ta bá nyán száll tak meg. Há rom

137Lénárt András – „A szocializmus külföldi útjain.”



vagy négy nap Ta ta bá nyán. Hát ott nem volt vá ros né zés, csak azt kér dez -
ték tő lem, hogy hol van a pi ac. És haj nal ba’ men tek ki a szál lo dá ból, vit -
ték a cuc co kat, ad tak el. Egy vá ros né zé sünk volt Pes ten. Az ös  szes töb bi
nem ér de kel te őket. (…)

– És mi ket hoz tak?
– Min dig, min dig pon to san tud ták, hogy mit kell hoz ni. A frot tír tö röl kö -

ző től kezd ve. Hát ka ba ré tré fa volt, ami kor ná lunk, Ma gyar or szá gon, nem
tud ni mi ért, a ce ru za elem hi ány zott, egy hé ten be lül meg je len tek a len gye -
lek, és ce ru za elem-döm ping volt. És a ka ba ré ban volt, el len őriz he tő, va la -
mi kor ezek ben az évek ben: hon nan tud ják a len gye lek, hogy itt ná lunk a
ce ru za elem az üz let?

– És hon nan tud ták?
– Nem tud ni! Hát ez a ke res let-kí ná lat tör vény. De va la hon nan meg tud -

ták.”

A gaz da sá gi szük ség a nyolc va nas évek re min den kép pen le győz te az
ide o ló gi ai el len ál lást. A szo ci a lis ta hi ány gaz da ság ból fa ka dó prob lé mák
eny hí té sé nek egyik esz kö ze volt a csen cse lés, a len gyel pi a co zás vagy az
ide gen ve ze tők és az uta sok ke res ke del mi te vé keny sé ge. A nem hi va ta los,
rész ben il le gá lis áru ke res ke de lem hoz zá já rult a gyen ge lá ba kon ál ló gaz -
da sá gi rend szer sta bi li zá lá sá hoz. A ma te ri á lis ja vak bir tok lá sa csak
egyik, bár ta lán leg fon to sabb ho za dé ka volt a kül föl di uta zá sok nak. Az
uta zás él mé nye kog ni tív ér te lem ben is ha tott: meg erő sít het te az él he tő, ki -
szá mít ha tó, szin te sza bad moz gást biz to sí tó rend szer ké pét, ki vált képp
más tér ség be li or szá gok kal ös  sze ha son lít va. Eb ben a fo lya mat ban, úgy
tű nik, az ide gen ve ze tők szin te ész re vét le nül vál tak a hi va ta los ide o ló gia
köz ve tí tő i vé, hi szen nem csak a prog ra mok pon tos le bo nyo lí tá sá ért vi sel -
ték a fe le lős sé get, ha nem a szo ci a lis ta vív má nyok pro pa gá lá sá ért is, ame -
lyek mel lett a fog lal ko zá suk hoz kö tő dő hi va ta los el vá rá sok nak és eset leg
in te ri o ri zált hi va tás tu da tuk nak meg fe le lő en új ra és új ra nyil vá no san is
hi tet kel lett ten ni ük. A ke let-eu ró pai és a nyu ga ti or szá gok ról szá mos gya -
kor la ti ta pasz ta lat tal ren del ke ző ide gen ve ze tők el vét ve em lí tet tek po li ti kai
ter mé sze tű té má kat (szamizdat iro da lom meg is me ré sét, ter jesz té sét),
vagy rész vé telt az el len zé ki kö rök, cso por to su lá sok mű kö dé sé ben. In ter jú -
ala nya im kö zül ket ten mu tat tak ér dek lő dést for ró té mák iránt, jel lem ző
mó don mind ket ten el sőd le ge sen „len gyel vo na lon” utaz tat tak. A Ká dár-
kor szak hoz fű ző dő at ti tűd je ik nem je lez nek mar káns kü lönb sé get a mai
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ma gyar tár sa da lom nosz tal gi kus em lé ke ze té hez ké pest. A gya ko ri uta zás,
a vi lág lá tás ön ma gá ban nem ve ze tett rend szer kri ti kai né ze tek hez, épp el -
len ke ző leg: az ide gen ve ze tők olyan meg be csült, ér tel mi sé gi ál lam pol gár -
ok nak érez het ték ma gu kat, akik re a ha ta lom a vi szony lag kö tet len mun -
ká juk mi att nem kényszerített sem mi vál lal ha tat lant.
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