
Rehák Géza
Idegenforgalom és politika a 70-es évek

fordulóján

M ilyen is volt a kádárizmus, a Kádár-rendszer? A kérdés napjaink
ban nem hogy veszített volna jelentőségéből, hanem úgy tűnik ak
tuálisabb, mint a rendszerváltás óta bármikor. Mert bár idestova 
15 év eltelt azóta, hogy a vasfüggöny leomlott, a múlttal való őszinte szembe

nézés elmaradása miatt újra és újra, nem várt hevességgel lángolnak fel a tár
sadalmi viták. A ma élő generáció jelentős része épp a kádári évtizedekben 
nőtt fel így a kérdés a saját múltjáról feltett kérdés is. Társadalmunk történel
mi emlékezetének, identitásának egyik alapkérdése. Sokan véleményüket saját 
közvetlen élményeik, benyomásaik alapján alakíthatják ki. Azonban az egyéni 
emlékezet gyakran torzít, az információk között szelektálhat. Tovább növelheti 
a bizonytalanságot az egzakt ismeretek hiánya, főleg hogy tudjuk, a tájékozó
dás és a tájékoztatás sok esetben a pártállam korlátaiba ütközött. Ezért gon
doljuk úgy, hogy érdemes szisztematikus levéltári kutatásokat végezni a Kádár
rendszer esetében is. Azonban egyelőre épp a rendszert leginkább jellemző 
70-es évek feltárására szentelték a legkevesebb energiát. A történelemköny
vek, a köztudat pár mondattal elintézik ezt az időszakot, mint „kádári arany
kor”, amikor szinte semmi sem történt. Látszólag ezt az évtizedet jellemezte 
leginkább a biztonság, a kiszámíthatóság, a relatív jólét. Az emberek dolgoz
hattak, mert a rendszer békén hagyta őket, mindenki építhette a maga „egyéni 
szocializmusát”, amit a frizsider, a személygépkocsi, a hétvégi ház jellemzett 
többek között. A nyaraló, amely lehetőleg a Balaton partján feküdt.

A 60-as évek közepétől, az életszínvonal javulásával, a szabadidő megnöve
kedésével, a fogyasztói életmód kibontakozásával soha nem látott intenzitással 
indultak meg a hazai és külföldi turisták, hogy munkahelyi fáradalmaikat kel
lemes környezetben, lehetőleg vízpart mellett pihenjék ki. A Balaton Közép- 
Európa legnagyobb, festői fekvésű tava, selymes, a nyári időszakban gyorsan 
felmelegedő vízével hamar kivívta a turisták elismerését. Gyakorlatilag már a 
két háború között a legszívesebben látogatott hazai nyaralóhellyé vált. A

Sic It u r  a d  A stra  m s 2005.1-2. sz. 311-327.



kádári konszolidációval kialakuló viszonylag békés hazai viszonyok előbb a ke- 
leti blokk országaiban is népszerűvé tették, majd a nyugati turisták körében is 
egyre ismertebbé vált.

Az idegenforgalom felvirágzásával azonban az érintett területeken -  ahogy 
az éles szemű kommunisták megállapították fokozatosan a kapitalista kör
nyezet, a fellazítás, a burzsoá ideológia hatását lehetett felfedezni. így a múlt 
társadalom kispolgári elemei és a már a szocializmus nevelte fiatalok egyaránt 
megfertőződhettek a leginkább a Balatonnál terjedő nyugati ideológia által. 
A veszélyek ismerői szerint az idegenforgalom megítélése során a lakosság zö
me nem számolt annak politikai jelentőségével, csak gazdasági előnyeit látta. 
Ez pedig igen káros hatást gyakorolt a tudatformálásra, hisz a mindenáron va
ló pénzszerzés az egyéni önzés elterjedését segítette. Ezek a jelenségek pedig 
az 1968. január elsejével életbe lépett új gazdasági mechanizmus konzervatív 
kritikusainak legalapvetőbb ellen érveit adták, legyen szó bármiről.

Az idegenforgalom szerepének meghatározása kapcsán, ahogyan majd’ 
minden kérdésben gyakorlatilag két szembenálló vélekedés, két pólus alakult 
ki a pártvezetésen, az apparátuson belül. A pragmatikusabb, technokrata gon- 
dolkodásmódúak a turizmusnak csak a gazdasági oldalát vizsgálták és így semmi 
kivetnivalót nem találtak annak fejlesztésében, mégpedig olyan irányba, ami a 
legjobban szolgálja az ország érdekeit. A hetvenes évektől egyre gyengébb lá
bakon álló államháztartási egyensúly pedig az oly fontos devizabevételek nö
velését követelte meg. A devizabevételek növelésére magától értetődően adó
dott -  többek között -  a dinamikusait fejlődő turizmus meglovagolása, minél 
több nyugati vendégnek az országba csalogatása. A dogmatikus baloldaliak 
persze felismerték, hogy ez a szemléletmód, a bevétel-orientáltság teijedése 
milyen veszélyeket tartogat szántukra, a szakértelem, a teljesítmény előtérbe 
állítása által. Ezért, mint mindennek, az idegenforgalomnak is politikai jelleget 
kívántak kölcsönözni, ennek érdekében pedig egyre erőteljesebben hangsú
lyozták veszélyeit. Véleményük szerint a turizmust az imperializmus bomlasztó 
erői ideológiai diverziójuk szolgálatába állították, valamint a Balaton-part a 
kispolgári szerzésvágy melegágyává vált.1 2 A KB 1972. novemberi ülése után a 
konzervatív erők úgy gondolhatták, hogy a párthatározatoknak a szocialista 
fejlődés erősítését hangoztató kijelentései változást kell, hogy hozzanak az 
idegenforgalom szerepének értelmezésében is. A deklarációk szintjén a kis
polgári szemléletmód ellen is minden addiginál erőteljesebb hadjárat indult.' 
Vizsgáljuk meg, hogy a reformerek és a konzervatívok között a turizmus szere

1 Lásd: Partéid, 1973. július; BESZTERI, 1973.; BESZTERI, 1983.
2 MSZMP, 1978. 369-385.

312



pének értelmezése kapcsán kialakult ellentétes vélemények közül melyik ke
rekedett felül a párt vezetésében.

Az MSZMP legfelsőbb politikai döntéshozó grémiumai 1972-ben vizsgál
ták meg az idegenforgalomnak az országon belül és a nemzetközi kapcsola
tokban játszott politikai, gazdasági szerepét. Ekkor sem a belpolitika vetett fel 
olyan kérdéseket, amelyekre már a párt központi vezetésének is reagálnia kel
lett, hanem egy lengyel javaslat miatt került a Politikai Bizottság napirendjére 
a turistaforgalom. A lengyel állam ugyanis a kétoldalú kapcsolatok olyan irá
nyú fejlesztését javasolta a magyar félnek, ami az egymás közötti mozgássza
badság növelésével a turizmusnak is újabb lendületet jelenthetett. A javaslat 
az utazási kedv megnövekedésével kecsegtetetett: engedélyezték volna a sze
mélyi igazolvánnyal történő határátlépést, három hónap időtartamra növelték 
volna a tartózkodási engedély megadását, több valuta kivitelét tették volna le
hetővé, valamint könnyítettek volna a vámelőírásokon is. A kezdeményezés 
nem volt új keletű, ugyanis Lengyelország és az NDK között már 1972. január 
elsejei kezdettel létrejött egy ilyen megállapodás, valamint 1972. január 15-től 
az NDK állampolgárai Csehszlovákiába is személyi igazolvánnyal utazhattak, 
igaz csak egyoldalúan.

A magyar fél a lengyel ajánlatra kitérő választ adott, a tárgyalások későbbi 
időpontra halasztását javasolva. Ennek okai összetettek voltak, alapvetően a 
hazai idegenforgalom ellentmondásos, feszültségektől sem mentes helyzeté
vel függtek össze, A szocialista országok egymás közötti turistaforgalma 1965- 
től 1970-ig 7,3 millióról 12,9 millióra, közel 80%-kal emelkedett. Ebből a nö
vekedésből a Magyarországra eső rész mintegy 250%-os volt. A hazánkba 
beutazó szocialista turisták száma 1971-ben 4,5 milliót tett ki, akikből azonban 
kétmillió átutazó volt, azaz a béketábor turistáinak egyharmada Magyaror
szágra vagy Magyarországon keresztül utazott. Ennek megfelelően növekedett 
az országnak a szektorból származó jövedelme, 1971-ben például az idegen- 
forgalomból 45 millió rubel és körülbelül 42 millió dollár értékű tőkés deviza- 
bevétel származott. Ráadásul a turistaforgalomban 36 forint, míg a külkeres
kedelmi forgalomban 42 forint ráfordítással lehetett kitermelni egy rubelt.!

3 MÓL. M. KS. 288. f. 5 /  573 Ő.e. E lőla jeszlés a  P olitika i bizottsághoz a szocia lista  országok tu ris
taforgalom  időszerű, kérdéseiről. 1972. február 1.
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1968 1969 1970 1971
KGST ország 1494 1995 2093 2460
Jugoszláviából 535 557 940 371
Tőkés országból 374 447 560 683 T

Összesen 2403 2999 3593 3514

1. tá b láza t. B eu ta zó  u tasforgalom  M agyarországon  1 9 6 8 - 1 9 7 0  (ezerfőben) '

1968 1969 1970 1971
Bulgária 28 42 51 76
Csehszlovákia 959 1439 1468 1616
Lengyelország 113 122 158 233
NDK 184 164 236 310
Románia 89 86 55 66
Szovjetunió 121 142 125 129

Összesen 1494 1995 2093 2460

2. táb lá za t. B eu ta zó  u tasforgalotm M agyarországon  a  K G S T  országokból 1 9 6 8 - 1 9 7 0  (ezer főben)

1968 1969 1970 1971
KGST 1382 2313 1826 1970
Jugoszlávia 365 593 721 430
Tőkés 155 161 176 193

Összesen 1902 3067 2723 2593

3 . tá b láza t. Á tu ta zó  u tasforgalom  M agyarországon  1 9 6 8 - 1 9 7 0  (ezer főben )

A táblázatokból megállapítható milyen dinamikusan növekedett a keleti 
blokkból érkező turisták száma a hetvenes évek fordulóján, különösen a cseh
szlovákiaiaké, akiknek száma már 1968-ban majdnem elélte az egymilliót, az 
1969-es évben pedig már megközelítette a másfélmilliót. De három év alatt 
majd’ megduplázódott a Lengyelországból és az NDK-ból hazánkba érkező 
nyaralók száma is. A tőkés országokból hazánkba látogatók mennyisége is 
fokozatos és egyenletes növekedést mutatott. Feltűnő továbbá az átutazó

4 Mindhárom táblázat; MÓL. M. KS. 288. f. 5 /  573 ő.e. Előterjesztés a  P olitikai bizottsághoz a
szocialista  mszágok turistaforgalom időszerű kérdéseiről. 1972. február 1. Melléklet.
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forgalom nagysága, amelynek tehetős részét természetesen az ország érdeké
ben állt volna hosszabb maradásra és költekezésre bírni Ha a turizmus ennyi 
hasznot hozott az államnak, vajon miért nem volt érdekelt mégsem a forga
lom további növelésében? Az okok igen sokrétűek voltak. A nehézségek az 
idegenforgalomban már a hetvenes évek elején halmozottan jelentkeztek, az 
évtized előrehaladtával pedig csak még inkább felerősödtek. A forgalom nagy
mértékben koncentráltan alakult helyben és időben egyaránt. Ez azt jelentette, 
hogy főként Budapestre és a Balaton partjára korlátozódott július és augusztus 
hónapokban. így ezeken a területen és elsősorban a Balaton mellett, annak 
viszonylagos elmaradott infrastruktúrája miatt komoly problémák mutatkoztak 
az ellátás, az elszállásolás, a közlekedés és az egészségügyi szolgáltatások terén. 
1960 és 1970 között a beutazók száma 15-szörösére, az eltöltött éjszakák száma 
6-szorosára, míg a szálláshelyek kapacitása csak 3,^szeresére nőtt. A szezon 
alatt állandó gondként jelentkezett az étkeztetés, élelmiszerellátás megoldása 
is.:> További problémákat jelentett a köztisztaság és az időszakos vízhiány. A 
növekvő gépkocsiforgalmat szintén nem bírta el a rossz minőségű úthálózat 
és kiépítetlen szolgáltató szektor.

A lengyel javaslatra adott hűvös és távolságtartó magyar válasznak 
azonban csak egyik okát jelentették az előbb felsoroltak. Az idegenforgalom
mal kapcsolatban kialakított magyar álláspont eddig ismeretlen oldalára világít 
rá a Politikai Bizottság részére a kérdésben készített jelentésnek a következő 
megállapítása: hazánk népszerűségét növelte -  a természeti adottságok mel
lett -  a fogyasztói cikkek széles választéka (beleértve a tőkés importból szár
mazó fogyasztási cikkeket), valamint bizonyos kedvező fogyasztói árarányok, 
valamint pozitívan hathatott az adott történelmi szituációban viszonylag 
konszolidált belső légkör. Az élelmiszer-kosár vizsgálata során megállapították, 
hogy az NDK-ban és Romániában az körülbelül annyiba került, mint nálunk, 
Csehszlovákiában viszont 25%-kal, míg Lengyelországban 40%-kal drágább 
volt. A Gazdaságpolitikai Bizottság ehhez még hozzáfűzte, hogy a számított 
élelmiszer-kosár egyes cikkeinek hazai fogyasztói árában jelentős árkiegészítés 
szerepelt. Ugyancsak állami támogatásban részesült a vendéglátóipari éteífor- 
galom, továbbá állami támogatást kaptak szezonális okokból a Balaton mellett 
működő vendéglátóipari egységek. A szocialista turisták az élelmiszerek mel
lett szívesen vásároltak Magyarországon egyéb fogyasztási cikkeket is (például 
kötöttárut, férfi nejloninget, bőrárukat). Ezen áruk nyersanyagát vagy magát 
a készterméket hazánk is tőkés országokból importálta, ami a nemzetgazdaság

5 MÓL. M. KS, 288. f. 5 /  573 ő.e. Előlmjeszlés a P olitika i bizottsághoz a  szocia lista  országok turis
taforgalom  időszerű, kérdéseiről. 1972. február 1.
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ra komoly terheket rótt, ez azonban nem jelenhetett meg a fogyasztói 
árakban. A tényleges piaci ár alatt megvehető termékek, amelyek ráadásul 
több rosszabb sorsú szocialista országban elérhetetlenek voltak, szinte 
kínálták magukat a megvásárlásra. Erre ösztönöztek a hivatalos árfolyamhoz 
képest lényegesen kedvezőbb átváltási arányok.6 7 Itt lényegében a kádári 
rendszer legitimációs alapjáról, a lakossági fogyasztás kedvezőbb feltételeinek 
megteremtéséről volt szó. A bonyolult dotációs és árrendszert nyilvánvalóan 
nem azért alakították ki, hogy a külföldi turisták számára teremtsen minél 
kedvezőbb életszínvonalat, pénzüknek minél nagyobb vásárlóerőt, hazánkban 
tartózkodásuk idejére. Természetesen az ország kényes gazdasági egyensú
lyának megtartása szempontjából abban már nem volt érdekelt, hogy a többi 
népi demokrácia is a magyar gulyáskommunizmust használja fel belső 
feszültségei levezetésére azáltal, hogy támogatják állampolgáraik 
Magyarországra utazását és jutányos fogyasztását.

A szocialista országokkal folytatott idegenforgalom a vártnál nagyobb 
ütemben fejlődött, folytatta az előterjesztés, „és -  elsősorban a Balaton környékén 
-  csak erőfeszítések árán sikerült olyan súlyos következmények elhárítása, melyek 
hosszabb távon is veszélyeztették volna idegenforgalmunk fejlesztését, és előnytelenül be
folyásolták volna jelentős anyagi, befektetéssel elért tőkés idegenforgalmunkat is”. 7 Ezen 
idézet közvetítésével a gazdasági érdekek a maguk meztelen valóságukban 
mutatkoznak meg. Az üres ideológiai szólamok, politikai nyilatkozatok hang
vételének nyoma sincs a tényleges döntéseket befolyásoló, belső használatra 
szánt jelentésben. Az előterjesztés PB-hez címzett javaslatának végkövetkezte
tése az volt, hogy az idegenforgalmi okok következtében előálló belföldi ellá
tási nehézségek és egyéb problémák káros politikai következményekkel járná
nak. Az ország elsődleges érdeke az adott helyzetben azt kívánta, hogy a turisták 
száma fokozatosan, a lehetőségek fejlődésével összhangban növekedjen, mivel 
az uralkodó viszonyok között telítettség állt elő. A helyzet kezelésére a követ
kező lépések megtételét ajánlotta a Gazdaságpolitikai Bizottság:

- A megnövekvő idegenforgalommal kapcsolatos feladatokra a belügyi 
szervek és a vámőrség (különösen az autós turisták fogadására) készüljenek 
fel.

- Emellett a belkereskedelemnek az NDK-beli és a lengyel turisták fő 
áramlási úrfonalai mentén, valamint a Balaton körzetében növelnie kellene a 
kemping-férőhelyeket és az étkezési lehetőségeket.

6 MÓL. M. KS. 288. f. 5 /  573 ő.e. Előterjesztői a Politikai bizottsághoz a szocialista országok turis
taforgalom időszerű kérdéseiről. 1972. február 1.

7 MÓL. M. KS. 288. f. 5 /  573 ő.e. Előterjesztés a Politikai bizottsághoz a szocialista országok turis
taforgalom időszerű, kérdéseiről. 1972. február 1.
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- „A szocialista országokba irányuló magyar kiutazások növelése politikai okokból 
helyes, a szabadságukat külföldön töltő magyar turisták pedig bizonyos fokig tehermen
tesítik hazai idegenforgalmi hálózatunkat”.

- „Bizonyos egyszerűsítések, melyek sem biztonsági., sem gazdasági szempontjainkat 
nem érintik, növelnék a magyar kiutazók számát ”/

A Politikai Bizottság a len gyei javaslatra adott válaszában végül megállapí
totta, hogy a szocialista országok közötti idegenforgalom fejlesztése politikai 
szempontból célszerű és szükséges. Hazánk telítettségi szintje mellett azonban 
gazdasági érdekeink indokolttá teszik, hogy a turizmus fejlesztése fokozato
san, idegenforgalmi fogadási lehetőségeink fejlődésével összhangban menjen 
végbe.55 A Politikai Bizottságnak e kérdésben hozott határozata természetesen 
nem kapott nyilvánosságot. Ugyanakkor a sajtóban időről időre jelentek meg 
olyan cikkek, amelyek burkoltan, de megerősítették, hogy az országos vezetés 
-  minden bizonnyal pragmatikus szárnya kiáll a tőkés idegenforgalom fej
lesztésének koncepciója mellett.

A nemzetgazdasági érdekeket az ideológia elé helyező szemlélet időről 
időre megszólalt a sajtóban is. Ez azonban nem vált általánossá, a tömegpro
paganda inkább a konzervatívok érveit ismételgette. A következő cikkben 
azonban a szerző arra az álláspontra helyezkedik, hogy az idegenforgalom 
esetében nem az bírálandó, hogy a külföldiek itt költekeznek, hanem az, 
hogy még nem költenek eleget. Szerinte elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami
kor az idegenforgalmat már nem elsősorban mennyiségileg kell fejleszteni. A 
mostani új feladat: az idegenforgalom koncentrált, minőségi fejlesztése,8 9 10 A 
szezon előkészületeit leíró propagandisztikus jelentések némelyike pedig már 
nyugatias minőségről és kényelemről szólt. Az IBUSZ Balatoni Igazgatósága a 
kulturáltságról és a programok gazdagodásáról számolhatott be. Arról, hogy 
naponta 17 túra indul az IBUSZ kirendeltségeiről; hogy üzletemberek részére 
telexhírek vételére és továbbítására, az interurbán beszélgetések bonyolításá
ra külön szolgálatot alakítottak ki. Szükség esetén a bécsi schwehati repülőtér
ről közvetlen autóbuszjáratokat indítanak a Balatonhoz.11

Egy szűk kört leszámítva a Balatonhoz látogató külföldi és hazai turista a 
bemutatottaknál sokkal siralmasabb viszonyokat tapasztalhatott. A nyugatias

8 MÓL. M. KS. 288. f. 5 /  573 ő.e. Előterjesztés a P o litika i bizottsághoz o  szocia lista  országok 
turistaforgalom , időszerű  kérdéseiről. 1972. február 1.

9 MÓL. M. KS. 288, f. 5 /  573 ő.e. Előterjesztés a  P o litika i bizottsághoz a. szocia lista  országok 
turistaforgalm a időszerű  kérdéseiről-. 1972. február 1.

10 BUZÁSI János: A magunk és a külföldiek érdekében: Nem nagyobb, de jobb idegenfor
galmat. In: N épszabadság, 1973. július 11.

11 Nyári készülődés a Balatonnál. In: N épszabadság, 1973, április 30.



csillogás helyenkénti megteremtése, a jelentős anyagi befektetéssel elért tőkés 
idegenforgalom gyakorlatilag ki is merítette a népgazdaság ezen ágazatára 
szánt erőforrásokat. Az egyoldalú fejlesztéseknek -  amelyek a hatvanas évek 
közepétől már megindultak az lett a következménye, hogy luxusszállók so
rakoztak a Balaton partján, ugyanakkor az alapvető kommunális, infrastruktu
rális beruházások elmaradtak. Jól jellemezte a helyzetet, hogy a Veszprém 
Megyei Napló a Balaton-parti települések „intenzív" fejlesztésére tett erőfeszí
tések méretét a következőképpen érzékeltette. Balatonalmádiban, az időszak 
egyik legdinamikusabban fejlődő fürdőhelyén az 1973-as évre elkészült 1,5 km 
vízvezeték és 1 km villanyhálózat, sőt, még útaszfaltozásra is jutott a keretből, 
valamint fejlesztések folytak a rendszeres nyári vízhiány kiküszöbölésére is.12 
Megdöbbentő adatokkal szolgált azonban az országos sajtó is a szezon előké
születei kapcsán. Tihanyban például 1972-ben 1372 őslakosra naponta 20 ezer 
látogató, turista jutott. A balatonfüredi ÁFÉSZ mégis csak egyetlen élelmiszer- 
üzletet tartott fenn a községben. De még ez a bolt is elavult volt, a fejlesztés
hez pedig a szövetkezet nem rendelkezett kerettel. Bár 1972-re ígérték, még 
1973 tavaszán sem állt készen a gödrösi strandnál a büfé és a kiskereskedelmi 
vállalat elárusítóhelye. A zöldség-gyümölcs árudához pedig csak a szezon végeztével 
kezdtek hozzá.13 14

Vizsgáljuk tovább, hogy a tömeges turizmus meggyökeresedése mellett 
mire voltak elégségesek a ráfordítások. A Veszprém Megyei Népi Ellenőrzési 
Bizottsági évről-évre felmérések sorát volt kénytelen szentelni az idegenfor
galom felemás fejlesztése által felvetődő problémáknak. Rendszeresen felhív
ta az illetékes szervek figyelmét a koordináció, az átfogó, komplex fejlesztési 
tervek hiánya következtében kialakult katasztrofális állapotokra. A Központi 
Népi Ellenőrzési Bizottsághoz is eljuttatott jelentéseikben többször hangsú
lyozták, hogy a turizmus dinamikus fejlődése különösképpen éreztette hatását 
Veszprém megyében. A Balaton hazánk legdinamikusabban fejlődő idegen- 
forgalmi centrumává alakult -  állapították meg. Vizsgáljuk tovább, hogy mely 
problémák tényleges megoldása késlekedett évekig a felső vezetés eltérő fej
lesztési koncepciója, valamint a helyi, konzervatív pártelit eltérő érdekei, 
nemtörődömsége miatt. Súlyos gondokat okozott a strandok helyzete. Általá
ban túlzsúfoltak, hiányosan felszereltek voltak, az ellátás és a köztisztaság te
kintetében alatta maradtak a kívánt szintnek. Az 1973-as évben befogadó

12 Már a nyárra készül Balatonalmádi. In: Napló, 1973. január 19.
13 Nyári készülődés a Balatonnál. In: Népszabadság, 1973. április 30.
14 A népi ellenőrzés intézményrendszerét 1957-ben hozták létre, hogy segítséget nyújtson 

az állami szerveknek az állami és állampolgári fegyelem megszilárdításában, a nép va
gyonának védelmében és a visszaélések leleplezésében. Lásd: VARGA, 2003.
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képességük 2-5 százalékkal, míg ezzel egyidőben a személyforgalom 10-15 
százalékkal növekedett. A túlterheltséget azonban sokkal jobban jellemezték a 
számszerű adatok. Balatonalmádiban, ahol a strand befogadóképességét 2260 
főben határozták meg az illetékesek, 1972. évben a napi maximum 30 352 fő 
volt.1 ’ A szintén a település kezelésében lévő káptalanfüredi standon a WC, 
mosdó és tusoló száma is alatta maradt a minimálisan elvárhatónak. „A WC 
nagy része még űrgödrös árnyékszék. Zuhanyzók, mosdó a strand, területén nincsenek. A 
strand helyiségeinek takarítását nem megfelelően végzik, még fertőtlenítő szer sincs bizto
sítva”.1* A strandokon a személyzet hiányossága, felkészületlensége és az önké
nyes árszabás is visszatérő problémát jelentett.

A köztisztaság területén tapasztalható hiányosságok természetesen nem 
korlátozódtak a strandok területére. A nagy vendégforgalommal semmilyen 
szempontból nem állt arányban a közterületek tisztán tartására rendelkezésre 
álló kapacitás. Veszprém megye esetében például az üdülőterületek tisztítandó 
útfelülete mintegy 800 000 négyzetmétert tett ki, viszont ebből csak 100 000 
négyzetméternyi út tisztítása volt megoldott. Balatonalmádi egy darab félig 
nyitott szemetes autóval rendelkezett, a jármű kapacitása csak a strandokról 
és a boltokból történő szállítást fedezte.15 16 17 A másik alapvető kommunális jelle
gű gondot a vízhiány jelentette, majd a vízellátás gyorsfejlesztése után a 
szennyvíz kezelésének kérdése lépett az első helyre. Nyaranta a szennyvíztisztí
tók túlterheltté váltak, a csatornázottság egyes településeken minimális volt, 
de mindemellett a villamosénergia-ellátásban is előfordultak kiesések.

A legsúlyosabb zavarok azonban a tömegek megfelelő ellátása, kiszolgálása 
terén jelentkeztek. Gondot jelentett az étkeztetés, élelmiszerellátás megoldása 
is. A beruházások nagy kockázattal jártak a szezonális jelleg miatt, ezért aztán 
gyakran el is maradtak. A vendéglátóipar szakszemélyzetének biztosítása a 
rossz feltételek miatt szintén katasztrofális volt. Több vendéglátóipari üzletet 
a vendéglátóipari vállalat nem tudott létszám hiányában megnyitni vagy folya
matosan üzemeltetni.18 A meglévő kiskereskedelmi és vendéglátó kapacitás az

15 Veszprém Megyei Levéltár. (A továbbiakban: VemL.) XVII. 901. 9.d. Megyei Népi Ellen
őrzési Bizottság. (A továbbiakban: NEB.) Összefoglaló jelentés, Veszprém megye üdülő 
és kiránduló helyeinek idegenforgalmi felkészültségéről. 1973, szeptember 14.

16 VemL. XVII. 907. 3.d. Megyei NEB, Járási és Városi Albizottság. Összefoglaló jelentés, A 
Járás üdülő és kirándulóhelyeinek idegenforgalmi felkészültsége és helyzete témakör
ben. 1973. szeptember 15.

17 VemL. XVII. 901. 9.d. Megyei NEB. Összefoglaló jelentés, Veszprém megye üdülő és ki
ránduló helyeinek idegenforgalmi felkészültségéről. 1973, szeptember 14.

18 VemL. XVII. 901. lO.d, Megyei NEB. Összefoglaló jelentés. A belföldi turizmus és felté
teleinek, a szállás, ellátás, közlekedés és egyéb szolgáltatások helyzetének vizsgálatáról. 
1974. május 20.
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idényben képtelen volt mind mennyiségben, mind választékban és minőség
ben kielégíteni az igényeket. Jól jellemezte a tömegturizmust jellemző mostoha 
helyzetet, hogy 1974rben arról kellett a szakembereknek panaszkodniuk, 
hogy Balatonalmádiban évek óta zárva van két étterem, amelyek éppen a kis
pénzű turisták igényeit lettek volna hivatottak kielégíteni.19 Pedig a település 
tanácselnöke nem győzött panaszkodni az illetékesek felé, hogy szezonban 
3000 fő étkezése nem megoldott, egyhelyütt meg is jegyezte nem kevés malí- 
ciával, hogy mindenért sorba kell állni. Ennek politikai háttere is lehet, nem 
csak gazdasági -  állapította meg. Más településeken sem volt jobb azonban a 
helyzet. A Balatonkenesei Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Bala
tonkenesén a Péti Kőolajipari Vállalatnak, Peremartoni Vegyipari Vállalatnak 
stb., tehát munkásoknak van üdülője. Az ő területükön nem nagy a külföldiek 
mozgása, azonban a belföldiek az 1000 fős strandon nem tudnak kulturáltan 
pihenni. Az ABC áruház kicsi, 800 000 forint forgalomra lett tervezve, mégis 10 
millió forintot forgalmaz.20

Ugyanekkor pedig a már meglévő szállodai kapacitás kihasználtsága éves 
szinten 1971-ben 59,3%, 1972-ben 56,6%, míg 1973-ban csupán 53,2% volt.21 
Ez a helyzet csakis az elsősorban jómódú, tőkés idegenforgalmat előnyben ré
szesítő fejlesztések túlméretezésének következményeként alakulhatott ki. 
Ugyanakkor a Balaton partjára érkező hazai és külföldi turisták mindenütt 
azzal szembesülhettek, hogy kevés az olcsó kategóriájú szálloda, turistaszálló, 
nyaraló, kemping, amelyek kielégíthették volna a munkások igényeit. Az 
utazási irodák a szobákat a Belkereskedelmi Minisztérium által megállapított 
egységáron adták ki, ezek az árak pedig a kisebb jövedelmű dolgozóknak nem 
kedveztek, gyakorlatilag arra szolgáltak, hogy távol tartsák őket az aműgy is 
túlzsúfolt tótól. Ráadásul az olcsóbb szálláshelyeket is a külföldi turistáknak

19 VemL. XVII. 901. lO.d. Megyei NEB. Összefoglaló Jelentés, A belföldi turizmus és felté
teleinek, a szállás, ellátás, közlekedés és egyéb szolgáltatások helyzetének vizsgálatáról. 
1974. május 20.

20 VemL. XVII. 907. 4.d. Járási és Városi Albizottság. Jegyzőkönyv, Belföldi turizmus hely
zete, 1974, május 28. Juhász József NEB-elnök további m egdöbbentő Információkat 
szolgáltatott az ülésen részt vevőknek az idegenforgalom mostoha helyzetéről: „A felü
gyeleti szervnek kényszeríteni kellene a szerveket a fejlesztésre. Példának elmondja El
nök, hogy Balatonalmádi Hattyú étterem bezárásakor személyesen beszélt Vászolyi igaz
gatóra!, mert nem értett egyet ezen intézkedéssel, Vászolyi megmakacsolta magát, és 
személyes sérelme miatt nyolc millió forintot Tapolcára vitt el, nem  arra fordította, 
hogy a Hattyútrendbe tegyék és üzemeltessék,”

21 VemL. XVII. 901. 10.d. Megyei NEB. Összefoglaló jelentés, A belföldi turizmus és felté
teleinek, a szállás, ellátás, közlekedés és egyéb szolgáltatások helyzetének vizsgálatáról. 
1974. május 20.
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értékesítették előbb a vállalatok, nem törődve az ideológiának a munkások ál
lamát hangoztató üres szólamaival." A felvázolt viszonyok ismeretében teljes- 
séggel érthető, hogy a turizmusban valamelyest is jártas szakemberek már a 
vészharangokat kongatták. Nem győzték hangsúlyozni, hogy Veszprém megye 
legnagyobb ellátási gondjai a Balaton-part térségében alakultak ki. Fontos fel
adata minden illetékes irányító szervnek, hogy keresse feltételeit, forrásait a 
Balaton-parti kereskedelmi, vendéglátóipari, ellátó és szolgáltató hálózat fejlesz
tését felgyorsító eszközök biztosításának -  szólt pusztába kiáltott hangjuk."1

Lássuk, hogyan reagált a megye vezetése ezekre a segélykiáltásokra. Akad
tak, akik az új gazdasági mechanizmus által meghirdetett irányvonal mentén 
haladva a magánjellegű fejlesztési eszközök bevonásával ajánlották pótolni a 
központi, állami fejlesztési alapok hiányát. Az ilyen ötletek viszont politikai
lag igen kényes területre vezethettek, könnyedén spekulációhoz, harácsolás- 
hoz, indokolatlan, végzett munkával össze nem függő jövedelmekhez vezet
hettek. Ezeket a káros jelenségeket pedig az 1972. november 14—15-i határo
zatok a kispolgáriság elítélése kapcsán mielőbb elfojtandónak tekintették.21 A 
magánerő felhasználása politikailag bizonyosan nem volt ajánlott egy olyan 
megyében, ahol már így is túl sok szelepen keresztül szivároghatott be a szoci
alizmusba az ügyeskedés, harácsolás mérgező légköre. Az egyéni kezdeménye
zést fokozottabban igénybe venni kívánó felvetésekre azonnal érkezett az el
lentmondást nem tűrő válasz. „Ma már pedig az idegenforgalom a gazdasági oldala 
mellett feszítő politikai kérdés is 25 A megye döntéshozó helyzetben lévő vezetése, 
Pap Jánossal az élén, mint a konzervatív visszarendeződés egyik fő támogatója 
valóban pusztán politikai problémaként volt hajlandó kezelni a turizmust. 
Míg a központi forrásokból egyoldalúan megvalósultak bizonyos, a tőkés ide
genforgalmat elősegítő beruházások, a helyi vezetésnek esze ágában sem volt 
a kispolgáriság melegágyának tekintett Balaton-part fejlesztésére pénzt áldoz
ni. A megyei pártbizottság ülésein Pap János a megyei munkásság életkörül
ményeinek javításának elsődleges fontosságával szerelte le az idegenforgalmi 
területek javítására támogatást kérőket. „A megyei szerveknek különös gondot jelentett

22 VemL. XVII.907.4.d Járási és Városi Albizottság. Összefoglaló jelentés, A belföldi turiz
mus és feltételeinek, szállás, ellátás, közlekedés és egyéb szolgáltatások témakörében. 
1974. május 14.

23 VemL. XVII.907.4.d Járási és Városi Albizottság. Összefoglaló jelentés, A belföldi turiz
mus és feltételeinek, szállás, ellátás, közlekedés és egyéb szolgáltatások témakörében. 
1974. május 14.

24 MSZMP, 1978. 369-385.
25 VemL. XX1II/2 /a .  141.k. Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága. Jegyzőkönyv, 

Az idegenforgalom 1973. éri főidényi tapasztalatai című vitáról. 1973, szeptember 18.
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-  és jelent ma is hogy a fejlesztési feladatok úgy valósuljanak meg, hogy a megye más
— különösen a munkáslakla — települések fejlesztése és ellátása ne károsodjon” 26 Lép- 
ten-nyomon hangsúlyozta, hogy a Balatoni nem részesülhet kiemelkedő bá
násmódban más területekkel szemben, a megyét csak arányosan lehet 
fejleszteni.26 27 Az 1972. novemberi határozatok után főleg erőre kaptak a megye 
turizmus-támogatását elítélő, és inkább rendcsinálást hirdető doktriner erői.

Jól szemlélteti ezt Pap János előadása: „Az idegenforgalom nagyarányú növeke
dése, fejlesztésének kedvező tendeTiciái mellett bizonyos területeken ellátási feszültségek, 
aránytalanságok jöttek létre. Ilyenek például a munkáslakta települések és a Balaton- 
part, a luxusszállodák, étiemnek és az olcsó kereskedelmi és vendéglátóipari egységek kö
zötti feszültségek".28 Az utóbbi mondat érdekes bizonyítéka a központi vezetés 
és a megyei apparátus közötti véleménykülönbségnek, az egységes idegenfor
galmi szemléletmód hiányának. Gyakorlatilag a pártnak az adott nemzetgaz
dasági ágazatban követett stratégiáját bírálta a megyei pártbizottság első titkár a. 
Nyilvánvalóan nem értett egyet a vezetés makrogazdasági érdekből hozott 
döntéseivel, amikor a luxusszállodák, éttermek és az olcsó kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységek közötti feszültségre hívta fel a figyelmet. Ezután rá
tért a kispolgári szemléletmód kapcsán már tárgyalt negatív tendenciák szoká
sos elítélésére. Ebben megemlítette, hogy a nyaralók, a társasüdülők egy része 
a munka nélküli jövedelemszerzés, a pénz kamatoztatásának eszköze. A ma
gánkereskedelmi egységek száma, a kívánatosnál nagyobb mértékben, 136-tal 
növekedett (így az összes kereskedelmi egységen belüli arányuk: 15,8%). 
Majd hozzá tette, hogy a dolgok jó irányba haladnak, mert az ellenőrzések 
növekedése és a szigorúbb felelősségre vonások máris csökkentették az ide
genforgalom vonzó hatását. A turizmus kérdésével kapcsolatos álláspontját to
vább árnyalja a következő kijelentése: „Arra törekedtünk és törekszünk a jövőben is, 
hogy az idegenforgalomban is a tervgazdálkodás elvei érvényesüljenek”. Annak részle
teire, hogy a tervgazdálkodás ebben az esetben mit jelentett csak közvetett 
úton következtethetünk. „Törekednünk kell arra, hogy a kereskedelmi vendéglátás 
szűk kapacitásából, a magánkereskedők bevonásának túlzott növekedéséből adódó el
lentmondásokat megszüntessük”. Kiemelte a szocializmussal összeegyeztethetetlen 
jelenségek közül a szobakiadás kapcsán jelentkező indokolatlan jövedelem- 
szerzést is. Ezek egyesek gyors, nemegyszer törvénytelen eszközökkel történő 
meggazdagodását eredményezhették és egyben társadalmi feszültségek forrá
sául szolgálhattak. „Joggal teszik szóvá megyénk munkásai, dolgozói, hogy egyesek

26 Biztosítottuk az idegenforgalom anyagi és szeméi)! feltételeit. In: Napló, 1973. október 18.
27 VemL. XXIII. 2 /  a. 110. Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága. Jegyzőkönyv, 

A Balaton komplex fejlesztési terve. 1968. november 21.
28 Biztosítottuk az idegenforgalom anyagi és személyi feltételeit. In: Napló, 1973. október 18,
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felhalmozott pénzüket jól jövedelmező befektetésekben kamatoztatják és kihasználják 
azokat a lehetőségeket, amelyek az állami szállodai és kereskedelmi kapacitás elégtelensé
géből fakadnak. Cikksorozat foglalkozott a kérdéssel -  mondta Pap elvtárs -, hogy kié a 
Balaton kijelenthetjük, hogy semmiképpen sem a gazdagodni akaróké, nem is a 
Balaton »szerelmeseié* akik szinte *>parttalan« igényekkel ostorozzák a megye vezetőit, 
hanem a munkáshatalomé"

A szobakiadással összefüggő harácsolás hátteréről érdekes adatokat szivá
rogtatott ki a párt megyei napilapja, a Napló a pártbizottság ülésének összefog
lalása kapcsán. Ezek a balatonfüredi szobakiadások kényes, politikai jellegére 
tettek utalást. Kiderült belőlük, hogy a városban magánházaknál turistákat 
elszállásoló szobák 70% helyi lakosok tulajdona, a maradék 30% pedig nem 
füredi, hanem főleg budapesti lakosok rendelkeztek. A füredieknek körülbe
lül fele tartozott -  az akkori megítélés szerint -  a fizikai dolgozók körébe, 
35% szellemi dolgozó és 15% nyugdíjas volt. Viszont a főleg budapesti 30% 
csupán 10%-át tudták a fizikai dolgozók körébe besorolni, további 70% szellemi 
dolgozó és alkalmazott volt, valamint 20% nyugdíjasként élt. A helyi lakosok 
átlagos bevétele a kiadott szobákból 20 ezer forintra rúgott évente, viszont a 
budapestieké elérte a 70-75 ezer forintot is.4(1 A számadatok megjelentetése a 
helyi sajtóban arra célozhatott, hogy a megye vezetése hiába tesz meg min
dent a társadalmilag visszatetszést keltőjelenségek elfojtásáért, ha abban nem 
kap kellő támogatást magasabb szintekről. A cikk ismét azt bizonyítja, hogy 
más elképzelései voltak a helyi vezetésnek az idegenforgalom értelmezése 
kapcsán, mint a felsőbb döntéshozó szerveknek.

Pap János megnyilatkozásai általában a valódi problémákat nem említet
ték. így nem szóltak például arról sem, hogy az állami, szövetkezeti kereskede
lem, vendéglátás miért képtelen megoldani a megye ellátását, miért égető 
szükség valójában a magánkezdeményezések felhasználása az ellátási feszültsé
gek kiéleződésének elkerülése érdekében stb. A megye döntéshozatalában az 
idegenforgalom valós problémái, a fejlesztések finanszírozása, a strandok, a 
köztisztaság kérdése, a koordináció megszervezése alig kaptak szerepet. Ter
mészetesen a tömegpropaganda a nyilvánosság felé a siralmas helyzetről a le
hető legkevesebbet jelentette, és a külföldi nyaralók tömegeit a szocializmus 
újabb diadalaként zengte.41 29 30 31

29 Az idegenforgalom csak a megye lakosságának érdekeivel összhangban fejlődhet to
vább. In: Napló, 1973, október 19,

30 Az idegenforgalom csak a megye lakosságának érdekeivel összhangban fejlődhet to
vább. In: Napló, 1973. október 19.

31 Több utazási lehetőség, növekvő külföldi érdeklődés. In: Néfszabadság, 1974. április 11.
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A Belkereskedelmi Minisztérium pedig 1974-ben a Veszprém Megyei Ta
nács ülésén azt jelentette be, hogy a következő tervidőszak idején Tihanyban 
és Balatonfüreden szándékozik új szállodát építeni/*" Tették mindezt annak 
ellenére, hogy a már meglévők kapacitása is jelentős mértékben kihasználatlan 
volt, mint arról magunk is szóltunk. A döntés nyilvánvaló bizonyítékul szolgált 
arra, hogy az államháztartás egyre növekvő hiánya a devizabevételek növelését 
követeli meg minden lehetséges módon. A pártállami elit józanabb része 
kénytelen volt belátni, hogy pusztán az ideológiára, a szocialista öntudatra 
apellálva a rendszer nem képes hosszú távon fennmaradni, ahhoz szükség van 
a gazdasági egyensúly megtartására is. A népgazdaság szikár és egyre kedve
zőtlenebb arányszámai felülkerekedtek a marxizrnus-leninizmus dogmáin, 
azaz a munkások ismét a nyugati turisták mögé szorultak, amikor a célokat 
rangsorolták. A Balaton legfeljebb szimbolikus tulajdona lehetett a munkás
hatalomnak. Amíg a szállodaépítések folytatódtak az illetékes minisztérium 
forrásaiból, addig a vállalatok, szövetkezetek és idegenforgalmi szervezetek 
fejlesztési alapjaihoz 40-50 %-os állami támogatást és összesen 50 millió forint 
preferált hitelt juttattak az 1971-1974-ig terjedő évekre.;U A mindennapos el
látási, kommunális problémák ismeretében a fejlesztésekre szánt központi 
hozzájárulás nevetségesnek tűnik, és tűnhetett akkoriban is az érintettek szá
mára.

A helyi politikai elit pedig nem szívesen áldozott a szocialista morált rom
boló turizmusra. Szinte minden, az idegenforgalomban tervezett beruházás 
esetén kikötötték, hogy tovább fejleszteni csak úgy lehet, szabad, hogy az más 
területek, elsősorban a munkáslakta települések ellátásával összhangban le
gyen.M Ezek az alapelvek aztán beépültek a döntéshozatalok során a gyakorla
ti politikába. A IV. ötéves terv szolgáltatásfejlesztései és az V. ötéves terv előké
szítése kapcsán a következők hangzottak el a Veszprém Megyei Tanács Végre
hajtó Bizottságának ülésén. „A fejlesztések zöme, több mint 90 százaléka városokban 
és a munkáslakta településeken valósult meg [...] a Balaton-part szolgáltatási igénye 
idényben az éves átlag négyszeresére nőtt, melynek megoldására fejlesztési fedezettel nem 
rendelkezünk".32 33 34 35

32 A kereskedelmi és az óvodai ellátottságról, a helyi tanácsok gazdálkodásáról tárgyalt a 
megyei tanács. In: Napló, 1974, május 31.

33 VemL. XVII. 901. IO.d. Megyei NEB. Összefoglaló Jelentés. A belföldi turizmus és felté
teleinek, a szállás, ellátás, közlekedés és egyéb szolgáltatások helyzetének vizsgálatáról.

34 Több parkot, sétányt a Balaton- partra! In: Napló, 1974. február. 8.
35 VemL. XXIII/ 2 /  a. 154, k. Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága. Jegyző

könyv. AIV. ötéves szolgáltatásfejlesztési terv végrehajtása és az V. ötéves terv előkészítése. 
1975. október 24,
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Láthattuk, hogy az idegenforgalom értelmezése kapcsán, akárcsak más 
kérdésekben milyen egyértelműen rajzolódott ki a látszólag egységes állam
párt két egymással szembenálló tábora, A reformerek és a kon zervatívok egy
mással szöges ellentétben álló koncepciókat képviseltek. A források tanúsága 
szerint a központi vezetésen belül a 60-as évek végétől a párt politikájában be
következő törések ellenére is tartotta magát a pragmatikus, tőkés idegenfor
galmat fejleszteni óhajtó szemléletmód. Az ország gazdasági kilátásainak rom
lása pedig a 70-es évek folyamán csak még égetőbb szükségszerűséggé tette a 
devizabevételek minden áron való növelését. Ez azt is jelentette, hogy a korlá
tozottan rendelkezésre álló forrásokból épp a tömeges igények kielégítésére 
nem jutott fedezet. Az alapvető szolgáltatások akadoztak vagy ki sem voltak 
építve. Ezzel szemben a központi költségvetésből egyoldalúan, magas összege
ket költöttek néhány nagyberuházásra.

Az tömeges turistainvázió által felvetett problémák megoldása helyett csak 
tűzoltásra jutott energia. Átfogó koncepció nélkül ilyen-olyan gyorsfejlesztési 
programokat hajtottak végre, de általában ezek is töredékesen valósultak 
meg. A helyi politikai vezetés pedig, legalábbis a konzervatív irányítás alatti 
Veszprém megye esetében nem sok hajlandóságot mutatott az idegenforga
lom felkarolására. A baloldal álláspontjának egyik fő képviselőjeként a káros 
kispolgári tendenciák elleni küzdelembe fektették energiáikat. A Balaton kör
nyékén akadt dolguk bőven: árdrágító, fogyasztót megkárosító kereskedők, az 
egyéni hasznot leső vendéglősök, gebinesek, spekuláns szobakiadók tűntek fel 
mindenütt, „mint a fényben a bogarak”.36

36 Év végi beszélgetés Pap Jánossal, a megyei pártbizottság első titkárával. Idézet Pap Já
nostól: „Akadnak, akik nem csak élnek, de visszaélnek, nálunk a lehetőségekkel. Nem sokan teszik 
ezt, főleg nem országosan, de ül a Balaton parton,- mint a fényben, a bogarak, inkább összegyűlnek. 
Vonzza őket az éténkekb élei... Fel is kell és fel is fogunk léfmi ellettük.“ In: Napló, 1973. 
december 31.
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